
Της Κυριακής
30.06.2019

www.simerini.com.cy/// ΑΡ. 14993 /// ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΚ! €2,90 - ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΚ! & ECONOMY TODAY €3,50

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ:
ΟΚ! & ECONOMY TODAY

Η Μητέρα
και Εγγυήτρια…

Η Λευκωσία, αν 
και συνεχίζει να 
απορρίπτει τη 

διασύνδεση του κυπρια-
κού προβλήματος με το 
θέμα του φυσικού αερίου, 
εκτιμώντας ότι, μια τέτοια 
εξέλιξη, «θα είναι καταστρο-
φική εφ’ όλης της ύλης για 
την Κυπριακή Δημοκρατία», 
εντούτοις, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της 
«Σημερινής», φαίνεται να 

μελετά την ιδέα δημιουργί-
ας ενός κοινού ενεργειακού 
φόρουμ, με τη συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων, στο 
πλαίσιο του οποίου θα 
μπορούν να ενημερώνονται 
για όλες τις εξελίξεις στα 
ενεργειακά, χωρίς, ωστόσο, 
να έχουν συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων, έως την 
επίλυση του Κυπριακού. 
Ιδέα, η οποία, ωστόσο, δεν 
προβλέπεται να βρει ευήκοα 

ώτα στην άλλη πλευρά, 
αφού θέση της Τουρκίας και 
των Τουρκοκυπρίων είναι 
η σύσταση μεικτής επιτρο-
πής από εκπροσώπους των 
δύο κοινοτήτων, η οποία 
να διαχειρισθεί όλα τα 
ζητήματα φυσικού αερίου, 
γεγονός που, επί της ουσίας, 
θα συνιστούσε μιαν  άτυπη 
αναγνώριση του κατοχικού 
μορφώματος από την ΚΔ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /// 7

Η Επίσημη Ελλάδα δεν ταπεινώ-
νεται  απλώς, δεν εξευτελίζεται 
μόνο καθημερινά από τις 
τουρκικές καθημερινές προ-

σβολές και διατρήσεις της Κυριαρχίας της. 
Η Ελλάδα πανικοβάλλεται «εν ψυχραιμία»(!) 
από την αδυναμία της να αποτρέψει αυτά 
που η Τουρκία επιβάλλει ως τετελεσμένα. 
Και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Και προς 
την Κύπρο η Αθήνα συμπεριφέρεται όχι 
ως Μητέρα Πατρίδα. Όχι ως Εγγυήτρια  
Δύναμη. Συμπεριφέρεται περίπου σαν… 
Τρίτη Χώρα. Ο Κύπριος Πρόεδρος μιλά για 
Τρίτο Αττίλα. Ο Τούρκος μιλά για κατάληψη 
των Κυπριακών Θαλασσών και η Επίσημη 
Ελλάδα; Πελαγωμένη και αμήχανη λησμο-
νεί την Ιστορία της και τις ευθύνες της.

Το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου 
διατράνωσε ότι, αν η Τουρκία ανοίξει την 
Πόρτα του Φρενοκομείου και μπει, η Ελλά-
δα θα την ακολουθήσει. Η Τουρκία άνοιξε 
την πόρτα, επιτέθηκε, βομβάρδισε, κατέκαψε 
την Τηλλυρία με τις βόμβες Ναπάλμ, αλλά 
η Επίσημη Ελλάδα του Παπανδρέου παρέ-
λυσε. Δεν μπήκε… Το 1967 με τα γεγονότα 
της Κοφίνου με Τουρκικό Τελεσίγραφο, η  
Χούντα του Γ. Παπαδόπουλου απέσυρε την 
Ελληνική Μεραρχία, που σηματοδότησε 
την έναρξη της Εισβολής του 1974, αφού η 
Κύπρος έμεινε απροστάτευτη Στρατιωτικά…

Το 1974 η Χούντα του Ιωαννίδη έπληξε 
την Κύπρο με Πραξικόπημα. Η Τουρκία 
εισέβαλε. Και ο Καραμανλής (με Δημο-
κρατία πλέον στην Ελλάδα), μας είπε ότι 
«λόγω αποστάσεως» δεν μπορεί να μας βο-
ηθήσει. Η Δημοκρατία στην Ελλάδα βγήκε 
από τα κόκκαλα των Κυπρίων τα Ιερά. 
Και όχι από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, 
το οποίο προκάλεσε την πτώση του Γ. 
Παπαδόπουλου και έφερε τον Πραξικοπη-
ματία Ιωαννίδη. Η Επίσημη Ελλάδα έκτοτε 
απομακρύνεται από την Κύπρο. Φοβάται 
ότι θα εμπλακεί σε πολεμική αναμέτρηση 
με την Τουρκία λόγω Κύπρου. Αυτό που 
φοβάται θα το πάθει; Άγνωστο, αλλά πολύ 
πιθανό. Επειδή όμως ο πόλεμος θέλει δύο 
και ο Τούρκος γνωρίζει ότι οι Έλληνες δεν 
αντιδρούν πολεμικά, παίρνουν… ειρηνικά 
ό,τι θέλουν στην πράξη. Με βέβαιη την 
προστασία της κατακτητικής βουλιμίας 
τους. Είναι η προστασία της «ψυχραιμίας» 
και της «σύνεσης» της αδύναμης Ελλάδος.

Ούτε η Εθνική ντροπή μπορεί πλέον να 
αποδώσει το συναίσθημα των πραγματικών 
Ελλήνων και των Ελλαδοκεντρικών Κυπρί-
ων. Υπήρξαν αρκετές ιστορικές στιγμές της 
Ιστορικής πορείας της Ελλάδος, που έζησε 
δραματικά προβλήματα. Είχε αδυναμίες και 
ήττες. Είχε εξευτελισμούς και συρρικνώσεις. 
Είχε εθνικές ταπεινώσεις και τραγωδίες. 
Όμως ήταν αξιοπρεπής, υπερήφανη και 
στις ήττες ακόμα. Άντεχε. Σχεδίαζε. Εξοπλιζό-
ταν. Σηκωνόταν και κάποια στιγμή αντεπι-
τίθετο με επιτυχίες και δόξες. Τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι ανεκδιήγητο το κατάντημα 
των διαφόρων Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Επίσημη 
Ελλάδα δεν αδικεί απλώς τους Έλληνες. 
Δεν αδυνατεί απλώς να προστατεύσει την 
αξιοπρέπεια και την Κυριαρχία της. Δίνει 
την καθημερινή εντύπωση, με τις «συνετές» 
αντιδράσεις της, ότι το μαρτύριό της δεν 
έχει τέλος. Δεν χάνει απλώς το μισό Αιγαίο. 
Θα χάσει και άλλα… Ο Τούρκος ερμηνεύει 
σωστά την «ψυχραιμία». Κρίνει ότι αυτή 
σημαίνει παραλυτική αδυναμία. 

Είναι και πάλιν όσο ποτέ άλλοτε διδακτικά 
επίκαιρη η ρήση του Συνεργάτη και Συμβού-
λου του Βενιζέλου όταν συνεζητείτο και υπο-
γραφόταν η «Συνθήκη της Λωζάννης»: «Ο 
Τούρκος συνέρχεται και υποχωρεί μόνον  
όταν του δείξεις τον ανδρισμό σου…».

Ο Τούρκος ξέρει ότι το Δίκαιο γράφεται 
από τον Ισχυρό και ότι ο μόνος τρόπος να 
διασφαλίζεις Ειρήνη είναι να ετοιμά-
ζεσαι  για Πόλεμο. Η Άμυνα της Ελλάδος 
σήμερα έμπρακτα εξευτελίζεται από τον 
Τούρκο με επίκληση (άκουσον! άκουσον!) 
του Διεθνούς Δικαίου!.. Μπορεί να δείξει 
τον Ανδρισμό της; Για την Κύπρο δεν μπο-
ρεί, για το Αιγαίο θα μπορέσει;

ΘΕΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β’ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΑ 
ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ 
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ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ 
ΟΡΕΙΝΟΣ
ΑΠΟΧΗ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΏΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ 2019
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ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ 
ΕΠΟΙΚΟΙ: 
ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ 
ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
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ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο 
ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ S-400;
Τι έγινε στη συνάντη-
ση με τον Ρ. Τ. Ερ-
ντογάν στην Οσάκα 
ΣΕΛΙΔΑ /// 25

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Το ΑΚΕΛ στη 
μετά Χριστόφια 
εποχή
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

ΑΠΟ ΤΟ 1980 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
O κλειδωμένος 
χάρτης και η κοροϊ-
δία του Βαρωσιού
ΣΕΛΙΔΑ /// 10

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«Η περιέργεια για 
το νέο μετατράπηκε 
σε υπερεπισκεψι-
μότητα»
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 
«ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ» 
Λαϊκή απαίτηση 
η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Κύπρου-Ελλάδας 
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

«ΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΩΝΙΕΡΑ ΣΟΥ» 
Απάντηση ομάδας νεαρών 
σε όσους «πολεμούν» την 
κουλτούρα μας 
ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
Έργα που αλλάζουν την 
εικόνα της Πέγειας 
ΣΕΛΙΔΑ /// 12 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Κινδυνεύουν με διαγραφή 
δεκάδες χιλιάδες εταιρείες 
ΣΕΛΙΔΑ /// 19

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ιδέα για κοινό 
ενεργειακό φόρουμ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΙΚΤΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Σ»,  ολοκληρώνεται μέχρι το 
τέλος Ιουλίου η συμφωνία για 

προέκταση της συνεργασίας με την 
Total σε όλα τα τεμάχια της κυπρια-
κής ΑΟΖ.

Θετικά προχωρεί και το «φλέγον» 
θέμα της δημιουργίας μόνιμης βάσης 
εξυπηρέτησης των εταιρειών που 
επιχειρούν στην κυπριακή ΑΟΖ, κάτι 
που θα καταστήσει δυνατή τη διενέρ-
γεια ταυτόχρονων γεωτρήσεων. 
ΣΕΛΙΔΑ /// 7

•Ο «Πορθητής» στα ανοικτά της Πάφου, 
το «Γιαβούζ», που αναμένει σήμα για 
Καρπασία, και το «Μπαρμπαρός» 
προδικάζουν τις επόμενες τουρκικές 
κινήσεις στη νότια θάλασσα της Κύπρου    
•Μπορούν και πώς Κύπρος και Ελ-
λάδα να καθορίσουν τις ΑΟΖ τους; 
•Πρέπει η Κύπρος να επιλέξει στρα-
τόπεδο ή όχι;
•Άρση του εμπάργκο όπλων στην 
Κύπρο και επιβολή αυτού στην 
Τουρκία   
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Σφραγίζονται οι συμφωνίες με την Total Βάζει χέρι στον «Ερατοσθένη» η Άγκυρα 
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Εκτάκτως στο 
νοσοκομείο 
ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης

Σ ε ιδιωτική κλινική στη 
Λεμεσό μεταφέρθη-
κε χθες, λίγο πριν από 

το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασι-
άδης. Σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης έπεσε από σκαλί, με 
αποτέλεσμα να τραυματισθεί στο 
πόδι. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα 
σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό 
και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Σε 
ανακοίνωσή του ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος ανέφερε πως 
ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υπέστη υποκεφαλικό κάταγμα 
δεξιού μηρού και ότι επρόκειτο 
να χειρουργηθεί χθες. Η κατάστα-
ση της υγείας του δεν διατρέχει 
οποιονδήποτε κίνδυνο.

ΤΟ ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΑ 
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Σ ε απίστευτη τραγωδία εξελίχθηκε 
πληροφορία που έλαβαν στις 2:45 
τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέλη 

της Αστυνομίας, για δύο νεκρούς στη Λε-
μεσό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, νεκροί 
εντοπίστηκαν ένας Ελληνοκύπριος άνδρας 
ηλικίας 35 ετών και μια 26χρονη, επίσης 
Ελληνοκύπρια, στο πεδίο βολής της Αγίας 
Φύλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 
φέρουν τραύματα από κυνηγετικό όπλο, 
τύπου ΔΟΚΟ, το οποίο εντοπίστηκε στη 
σκηνή, κοντά στον 35χρονο. Ο 35χρο-
νος,σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, 
φαίνεται να πυροβόλησε την 26χρονη, 
πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια 
να έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σε δηλώσεις 
στη σκηνή, ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού 
είπε πως, αμέσως, όταν δόθηκε η πληρο-
φορία, «κινητοποιήθηκαν τα περιπολικά  
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, 
καθώς και κλιμάκιο ανακριτών του ΤΑΕ 
Λεμεσού, που έφτασαν στο μέρος και απέ-
κοψαν τη σκηνή».

«Από τις προκαταρτικές εξετάσεις που 

έχουμε κάμει, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται 
για νεαρό άντρα Ελληνοκύπριο, ηλικίας 35 
ετών, και κοπέλα, επίσης Ελληνοκύπρια, 
ηλικίας 26 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν 
νεκροί στο έδαφος», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σωτηριάδη, «από 
τις περαιτέρω εξετάσεις φαίνεται ότι ο 
35χρονος με την 26χρονη διατηρούσαν 
δεσμό και για λόγους, τους οποίους διε-
ρευνούμε, φαίνεται ότι το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα βρίσκονταν σε διάσταση. 
Βρέθηκαν εδώ στο σημείο και φαίνεται 
ότι υπήρξε μία διαφωνία μεταξύ τους και 
ο 35χρονος φέρεται να πυροβόλησε με 
κυνηγετικό όπλο την 26χρονη και στη 
συνέχεια να έθεσε τέρμα στη ζωή του με 
το ίδιο όπλο», σημείωσε. Κληθείς να ανα-
φέρει κατά πόσον τα πτώματα εντόπισε ο 
πατέρας του 35χρονου, ο υπεύθυνος του 
ΤΑΕ Λεμεσού είπε πως αυτό είναι θέμα 

που θα διαφανεί από τις καταθέσεις που 
θα ληφθούν. Οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έχει διαπραχθεί αυτή η τραγωδία, 
συνέχισε, θα διερευνηθούν εις βάθος από 
την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού, 
η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. 
Αυτοψία στη σκηνή διενήργησαν οι ια-
τροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και 
Αγγελική Παπέττα.

Τους εντόπισε ο πατέρας
του δράστη

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 
το εν διαστάσει ζευγάρι τα τελευταία δύο 
χρόνια  συζούσε, ωστόσο, το τελευταίο 
διάστημα, η 26χρονη πήρε την απόφα-
ση να χωρίσουν. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, προχθές ο 35χρονος δεν 
βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάστα-
ση, πράγμα που αντιλήφθηκε ο πατέρας 

του, που τα ξημερώματα διαπίστωσε την 
απουσία του ιδίου από την οικία, αλλά 
και του κυνηγετικού του όπλου.

Ανήσυχος κάλεσε γνωστούς του γιου 
του για εντοπισμό του, ανάμεσα σ’ αυτούς 
και την  26χρονη, η οποία πήγε να τον 
συναντήσει στο πεδίο βολής της Αγίας 
Φύλας. Στη θέα της ο 35χρονος όπλισε 
το κυνηγετικό του όπλο πυροβολώντας 
την εν ψυχρώ στο κεφάλι και επιφέροντάς 
το μοιραίο τραύμα. Στη συνέχεια ο ίδιος 
έθεσε τέλος στη ζωή του.

Ακολούθως, το πρώην ζευγάρι αναζή-
τησε ο τραγικός πατέρας του 35χρονου, 
ο πρώτος άνθρωπος που τους εντόπισε 
νεκρούς. Πρόκειται για τους Πέτρο Πα-
παντωνίου και Σοφία Ζήνωνος, μητέρα 
ανήλικου παιδιού από προηγούμενο δεσμό, 
και οι δύο από τη Λεμεσό. Το ΤΑΕ Λεμεσού 
συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Έγκλημα πάθους στη Λεμεσό 

Χ
ωρίς αμφιβολία, είναι 
αρκετοί αυτοί που θα 
επιθυμούσαν να κρυ-
φτεί κάτω από το χάλι 
το φλέγον ζήτημα των 
μη εξυπηρετούμενων 
δανείων Πολιτικά Εκτε-

θειμένων Προσώπων.
Το μούδιασμα, που παρατηρείται, εδώ 

και καιρό, στον χειρισμό του θέματος 
από τους αρμόδιους φορείς της Πολι-
τείας, εντείνει την ανησυχία ότι ακόμη 
μια σοβαρή υπόθεση, που άπτεται του 
δημοσίου συμφέροντος, κινδυνεύει να 
μείνει στο συρτάρι. Εξαίρεση αποτελούν 
οι εκκρεμούσες έρευνες, που αφορούν, 
όμως, μία μόνο τράπεζα. 

Οι πρώτοι που επιθυμούν την αποσι-
ώπηση δεν είναι άλλοι από τους ίδιους 
τους εμπλεκομένους, τα Πολιτικά Εκτε-
θειμένα Πρόσωπα. Αυτό φαίνεται και από 
τη συμπεριφορά ορισμένων, η οποία θα 
επεξηγηθεί πιο κάτω. Τι φοβούνται; Τα 
στοιχεία, έστω και σε ακατέργαστη μορφή, 
που κατέχουν τράπεζες και άλλοι, αγγί-
ζουν σοβαρά θέματα κουμπαροκρατίας 
και ευνοιοκρατίας στην παραχώρηση και 
αναδιάρθρωση δανείων. Καταδεικνύουν, 
ενδεχομένως, και διάπραξη ποινικών αδι-
κημάτων, όπως διαφθορά, δωροδοκία, 
κατάχρηση εξουσίας κ.ά. 

Τον περασμένο Μάρτιο δόθηκε στη 
δημοσιότητα ένα καταπελτικό πόρισμα 
Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρ-
ρευση του Συνεργατισμού. Διαπίστωνε, 
μεταξύ άλλων, αδικαιολόγητες παραχω-
ρήσεις και διαγραφές δανείων σε στελέχη 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@ 
sigmatv.com
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ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΟΣ ΣΚΟ-
ΤΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 
ΤΟΥ  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΘΕΣΕ ΤΕΡΜΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

Τα στοιχεία, έστω και 
σε ακατέργαστη μορφή, 
που κατέχουν τράπεζες 
και άλλοι, αγγίζουν σο-

βαρά θέματα κουμπαρο-
κρατίας και ευνοιοκρα-
τίας στην παραχώρηση 
και αναδιάρθρωση δα-
νείων. Καταδεικνύουν, 
ενδεχομένως, και διά-

πραξη ποινικών αδικη-
μάτων, όπως διαφθορά, 
δωροδοκία, κατάχρηση 

εξουσίας κ.ά. 

τραπεζών, πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και 
άλλους. Η έκθεση είναι εκεί, διαθέσιμη 
προς όλους να τη διαβάσουν. 

Οι αποκαλύψεις
Τον ίδιο μήνα, το “ΣΙΓΜΑ” και η “Σημερι-

νή” παρουσίασαν, με έγγραφα και ονόματα, 
περιπτώσεις ΠΕΠ, που ενδεχομένως να 
έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, ενώ αναδεί-
χθηκε και το θέμα της σύγκρουσης συμ-
φερόντων βουλευτών, που, ενώ ψήφισαν 
νομοθεσίες για ΜΕΔ και αναδιαρθρώσεις, 
δεν δήλωσαν, ως όφειλαν, ότι κατείχαν και 
οι ίδιοι κόκκινα δάνεια. 

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας (δημοσίευ-
μα “Σημερινής” της Κυριακής - 31.3.2018, 
με τίτλο: “Διαφάνεια α λα καρτ”), ζητήθηκε 
απ’ όλους τους βουλευτές και σύσσωμο 
το Υπουργικό Συμβούλιο να απαντήσουν, 
γραπτώς, σε ερωτηματολόγιο κατά πόσο 
διατηρούν ή όχι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 

για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης 
του κοινού. Οι περισσότεροι βουλευτές 
απάντησαν στις ερωτήσεις, ενώ ορισμένοι 
δεν απάντησαν, επικαλούμενοι τα προσω-
πικά τους δεδομένα. Μάλιστα, υπήρξαν 
και ορισμένοι που μας παρέπεμψαν στην 
έρευνα του Γενικού Ελεγκτή στη ΣΚΤ, πα-
ρότι το ερωτηματολόγιο αφορούσε όλες 
τις τράπεζες. 

Στην πορεία διερεύνησης (δημοσίευμα 
“Σημερινής” της Κυριακής - 07.4.2018, με 
τίτλο “Μπλόκο στον Ελεγκτή”) διεφάνη ότι 
αυτοί οι βουλευτές και τα κόμματά τους, 
που ζητούσαν επιτακτικά έρευνα, ήταν 
οι ίδιοι που απαγόρευσαν την πρόσβα-
ση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα στοι-
χεία της Συνεργατικής, με νομοθετικές 
τροποποιήσεις, το 2016. Στη συνέχεια, 
επιχείρησαν, υποτίθεται, να διορθώσουν 
το “λάθος” τους, με νέες τροποποιήσεις, 
αλλά δεν ήταν αρκετό για το κατάλοιπο 

της ΣΚΤ, την ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία ζήτησε 
νομική κάλυψη για την παραχώρηση των 
στοιχείων. Τελικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
πήρε θετική γνωμάτευση από τη Νομική 
Υπηρεσία και, μετά από μήνες καθυστέρη-
σης, έχουν αναπτερωθεί ξανά οι ελπίδες 
πως η έρευνα, τουλάχιστον, θα αρχίσει. 
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, τα 
στοιχεία δεν έχουν ακόμη δοθεί.

Στα αρχικά στάδια βρίσκεται, εξάλλου, 
και η ποινική έρευνα στη Συνεργατική, η 
οποία ξεκίνησε με οδηγίες του Γενικού 
Εισαγγελέα στην Αστυνομία, στη βάση του 
πορίσματος της Ερευνητικής. 

Και εκεί, οι ανακριτές θα πρέπει, 
αναπόφευκτα, να συγκρουστούν με το 
πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο, για 
να καταφέρουν να οδηγήσουν υποθέσεις 
ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

Επαναλαμβάνουμε, όμως, πως οι 
δύο εκκρεμούσες έρευνες, της Ελε-

γκτικής Υπηρεσίας και της Αστυνο-
μίας, αφορούν μόνο μία τράπεζα. Στο 
κάδρο των ερευνών θα μπορούσαν να 
βρίσκονταν σήμερα όλες οι τράπεζες, 
αν, για παράδειγμα, η Βουλή έδινε τη 
λίστα Γιωρκάτζη στον Γενικό Ελεγκτή, 
ο οποίος είχε προσφερθεί να τη διε-
ρευνήσει, με δήλωσή του στο ΣΙΓΜΑ 
(08/04/2019). Ο τελικός χειρισμός του 
θέματος αφήνει εκτεθειμένη τη Βουλή.
Τι έγινε η λίστα Γιωρκάτζη;

Τον περασμένο Απρίλιο, η τότε Δι-
οικητής  της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυ-
στάλλα Γιωρκάτζη, απέστειλε στη Βουλή 
μια επικαιροποιημένη και μακροσκελή 
λίστα με ονόματα Πολιτικά Εκτεθειμένων 
Προσώπων.  Η διαφορά της από την λίστα 
που ζητεί ο Γενικός Ελεγκτής από την 
ΚΕΔΙΠΕΣ είναι πως η λίστα που κατέχει 
από τότε η Βουλή αφορά όλα τα πιστω-
τικά ιδρύματα της Κύπρου και οφειλές 
προς αυτά εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Συνεπώς, η τροφή για διερεύνη-
ση ήταν πολύ μεγαλύτερη, όπως και οι 
εμπλεκόμενοι.

Τη λίστα αυτή είχε ζητήσει η Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, σε 
συνεδρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Τα 
πρακτικά της συνεδρίας, που δημοσίευσε 
η “Σ” στις 14.04.2018, υπό τον τίτλο: “Άλλα 
λένε κι άλλα κάνουν”, απεδείκνυαν τη 
στάση που διατήρησαν κατά τη συνεδρία 
οι βουλευτές. Η αλληλουχία των γεγονότων 
είχε προκαλέσει σκεπτικισμό, εάν το Σώμα 
ασκεί την ελεγκτική του ιδιότητα κατά το 
δοκούν. Οι ανησυχίες επιβεβαιώθηκαν, 
καθώς η Βουλή έδειχνε αιφνιδιασμένη, 
όταν η κ. Γιωρκάτζη ικανοποίησε το αί-
τημά της, παραδίδοντας τη λίστα. Η ίδια 
η τέως Διοικητής, σε δηλώσεις της, έχει 
παραδεχθεί ότι φέρει βαρέως το γεγονός 
πως δεν ολοκλήρωσε η ίδια την έρευνα. 

Η Βουλή, όμως, αντί να εξετάσει τρόπους 
αξιοποίησης της λίστας, για να λάμψει η 
αλήθεια, τι έκανε; Αποφάσισε να επιστρέψει 
τη λίστα στην Κεντρική Τράπεζα. Θυμίζουμε 
την πολύκροτη πρώτη και, κατά τα άλλα, 
εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ του νέου 
Διοικητή, Κ. Ηροδότου, και του Προέδρου 
της Βουλής,  Δ. Συλλούρη, με τον τελευταίο 
να επιστρέφει τη λίστα στον ξαφνιασμένο 
πρώτο. Από τότε, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση 
για την τύχη της λίστας. Οι εμπλεκόμενοι 
κοιμούνται, πλέον, ήσυχα τα βράδια, όπως 
κοιμούνται ήσυχα και για τα άλλα οικο-
νομικά σκάνδαλα, που κατέστρεψαν τον 
τόπο και παραμένουν ατιμώρητα. 
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Το Θέμα 3

Ε
πιτακτική ανάγκη θεωρεί η 
κοινή γνώμη τη δημιουργία 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης της 
Κύπρου με άλλες γειτονικές 
χώρες, όπως η Ελλάδα, η 
Ιταλία και το Ισραήλ. Σε 
έρευνα με τίτλο «Συνδε-

σιμότητα Κύπρου: ναύλα και χρεώσεις», 
που διεκπεραίωσε το IMR του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της 
«Σημερινής» της Κυριακής, το 83% των 
ερωτηθέντων δηλώνoυν ότι φέτος ένιωσσν 
στο πετσί τους την αύξηση των τιμών στα 
αεροπορικά εισιτήρια, γεγονός που τους 
αποθαρρύνει από το να ταξιδέψουν στο 
εξωτερικό, όπως συνηθίζουν να πράττουν 
κάθε καλοκαίρι. 
Οι πλείστοι αποδίδουν την αύξηση 
στις τιμές των εισιτηρίων, στο κλείσιμο 

των Κυπριακών Αερογραμμών και της 
Cobalt, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που κά-
νουν λόγο για οικονομικά συμφέροντα 
και μονοπώλιο, την ώρα που η ζήτηση 
συνεχίζει να αυξάνεται.
Αρκετοί δηλώνουν ότι λόγω της αύξησης 
των τιμών, φέτος θα επιλέξουν να κάνουν 
τις διακοπές τους εντός Κύπρου, με απο-
τέλεσμα να επωφελείται ο εσωτερικός 
τουρισμός. Την ίδια ώρα, όμως, κατα-
γράφουν και αρκετά προβλήματα που 
προκύπτουν από τις υψηλές τιμές και 
ζητούν την παρέμβαση της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).
Όσον αφορά τις προσπάθειες της Κυβέρ-
νησης να αντιμετωπίσει το εν λόγω φαι-
νόμενο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιητικές. 
Αυτό που πρέπει να γίνει, σύμφωνα 

με τους ίδιους, είναι να αυξηθούν οι 
εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις 
από και προς Κύπρο, να επέλθει μείωση 
στους φόρους, αλλά και να δημιουργηθεί 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με 
άλλες χώρες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσί-
ας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. 
Διεξαγωγή: Ιούνιος 2019. Κάλυψη: 
Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περι-
οχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες 
και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγμα-
τος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματο-
ληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ 
ΘΕΏΡΕΙ ΟΤΙ Η ΛΎΣΗ 
ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΑΎΞΗΣΗΣ ΤΏΝ ΤΙΜΏΝ ΤΏΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΏΝ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΧΏΡΕΣ

Λαϊκή απαίτηση η ακτοπλοϊκή σύνδεση

TO 77% ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΣΥΝΉΘΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-
ΝΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ;   

ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΉΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΚΥΠΡΟ;  

Το κλείσιμο δύο κυπριακών εταιρειών, που εκτελούσαν πτήσεις από και προς την Κύπρο, 
ευθύνεται, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, για την αύξηση στις τιμές. Κάποιοι ρίχνουν την 
ευθύνη επίσης στα οικονομικά συμφέροντα, το μονοπώλιο, αλλά και την αυξημένη ζήτηση 
που υπάρχει. 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΉΤΉΜΑ ‘Ή ΟΧΙ; 

Αναγκαία θεωρούν οι πολίτες την παρέμβαση της ΕΠΑ, για το ζήτημα της αύξησης των 
τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. 
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ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΦΕΤΟΣ;   

Η πλειοψηφία των Κυπρίων επιλέγουν συνήθως να ταξιδεύουν στο εξω-
τερικό για τις διακοπές τους. Ωστόσο, φέτος, αρκετοί επέλεξαν να μείνουν 
στην Κύπρο. 

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΤΉΝ ΑΥΞΉΣΉ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΉΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑ ‘Ή ΟΧΙ;  

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Ή ΑΥΞΉΣΉ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ;  

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχουν νιώσει στο πορτοφόλι τους 
την αύξηση που επήλθε στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, γεγονός 
που τους απασχολεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

48%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ

37%
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ

 ΒΑΘΜΟ

9%
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ

6%
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΥΨΉΛΉ ΦΟ-
ΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΙΩΣΉ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝ 
ΔΡΟΜΟ-

ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 
ΚΥΠΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟ-

ΝΤΑ/ ΜΟΝΟ-
ΠΩΛΙΟ

ΜΕΙΩΣΉ ΤΟΥ 
ΠΤΉΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙ-
ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΙ-
ΜΟ ΤΉΣ 
COBALT

ΑΥΞΉΜΕΝΉ 
ΖΉΤΉΣΉ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΩΝ ΚΥ-
ΠΡΙΑΚΩΝ 

ΑΕΡΟ-
ΓΡΑΜΜΩΝ

39% 29% 29% 22% 11% 5% 4%

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΨΉΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ ΘΑ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ‘Ή ΟΧΙ; 

Οι πλείστοι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα 
ωθήσει τους πολίτες να παραμείνουν στην Κύπρο για τις διακοπές τους. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΉΣΉ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΉΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΉΣ ΚΥΠΡΟΥ - 
ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ; 

Οι πολίτες θεωρούν ότι οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων για τις πτήσεις που συνδέουν την 
Κύπρο με την Ελλάδα προκαλούν πολλά προβλήματα. Πρώτα απ’ όλα βάζουν την οικονο-
μική επιβάρυνση των ταξιδιωτών, την αποθάρρυνση της μετακίνησης εκτός Κύπρου και 
την ενδεχόμενη μείωση του τουρισμού. 

46% 3%31% 28%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΉ 
ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩ-

ΤΩΝ

ΑΠΟΘΑΡ-
ΡΥΝΣΉ ΤΉΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΉΣ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΜΕΙΩΣΉ ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΑΡ-
ΡΥΝΣΉ ΤΉΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉ-
ΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

3%

ΔΉΜΙΟΥΡΓΕΙ-
ΤΑΙ ΜΟΝΟ-

ΠΩΛΙΟ

3%

ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙ-
ΣΜΩΝ

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί ακτοπλοϊκή σύνδεση κυρίως με την Ελλάδα, 
την Ιταλία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

ΚΑΛΥΤΕΡΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΤΉΣΕΩΝ

ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΉΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΉ ΦΟΡΩΝ

ΑΥΞΉΣΉ ΠΤΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΉΣ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉΣ ΣΥΝΔΕΣΉΣ

39%

38%

11%

6%

5%

4%

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΉΦΘΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΉΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ; 

Επιτακτική θεωρούν οι πολίτες την προσέλκυση νέων αεροπορικών αερογραμμών στα 
αεροδρόμια της Κύπρου, όπως επίσης και τη μείωση της φορολογίας, με στόχο να επέλθει 
μείωση στις τιμές.

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΣΤΑΣΉ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΉΤΉΜΑ;  

Το 77% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι 
από τη στάση που τηρεί το αρμόδιο Υπουργείο, όσον αφορά το πρόβλημα που 
προκύπτει με τις πολύ υψηλές τιμές. 

44%

13%

56%

87%

Ο
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Ν
ΑΙ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΉ ΝΕΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟ-

ΓΡΑΜΜΩΝ

ΚΑΘΟΛΟΥ
 ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΤΙΚΉ

23%

77%

Ο
ΧΙ

Ν
ΑΙΜΕ ΒΑΣΉ ΤΟ ΥΨΉΛΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ή 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΉ ΣΥΝΔΕΣΉ 
ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΉ-
ΜΙΟΥΡΓΉΘΕΙ ΑΚΤΟΠΛΟ-
ΪΚΉ ΣΥΝΔΕΣΉ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ‘Ή ΟΧΙ; 

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΉΜΙΟΥΡΓΉΘΕΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΣΥΝΔΕΣΉ; 

ΕΛΛΑΔΑΜΑΛΤΑΛΙΒΑΝΟΣΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΡΑΉΛΙΤΑΛΙΑ

21% 7% 23%15% 79% 22%



Η 
Τουρκία προκαλεί 
εκ νέου και  βάζει 
χέρι στο οικόπεδο 8 
στον «Ερατοσθένη» 
και στη θαλάσσια 
περιοχή της νότιας 
Κύπρου, περιλαμ-

βανομένων και τμημάτων οικοπέδων 
όπως είναι το 1, το  9 και το 12. Εκτός 
από τον «Πορθητή», ο οποίος κατά τον 
τουρκικό ισχυρισμό κατέβασε τρυπάνι 
στα ανοικτά της Πάφου, και το «Γιαβούζ», 
που αναμένει στην Αττάλεια το πράσινο 
φως για να πλεύσει αρχικά προς Καρπα-
σία και, γιατί όχι, όπως είχαμε αναλύσει 
σε ανύποπτο χρόνο, προς τον κόλπο της 
Αμμοχώστου, το «Μπαρμπαρός» διεξάγει 
νέες σεισμογραφικές έρευνες στη νότια 
θάλασσα της Κύπρου. Είναι οι πρώτες 
που διεξάγονται στις εν λόγω περιοχές 
και είναι συμπληρωματικές των προη-
γουμένων, προδικάζοντας έτσι τις επό-
μενες τουρκικές προκλήσεις με στόχο τη 
δημιουργία νέων τετελεσμένων. 

Πώς ενεργεί η Τουρκία 
Η δράση του «Μπαρμπαρός» είναι 

ενταγμένη στην ευρύτερη τουρκική  
αναθεωρητική στρατηγική και ενεργεί, 
όπως ισχυρίζεται, στα εξής επίπεδα: 1. Των 
εγγυητικών δικαιωμάτων της Τουρκίας 
να προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρ-
κοκυπρίων. 2. Των συμφωνιών μεταξύ 
του ψευδοκράτους και της Τουρκικής 
Εταιρείας Πετρελαίων, τις οποίες η Άγκυ-
ρα, παρότι παράνομες, τις εφαρμόζει.  3. 
Των ορίων της λεγόμενης τουρκικής και 
τουρκοκυπριακής υφαλοκρηπίδας. Αυτό 
σημαίνει ότι η Άγκυρα επεκτείνει τα δικά 
της κυριαρχικά και ειδικά κυριαρχικά 
δικαιώματα όπως τα αντιλαμβάνεται, σε 
βάρος αυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
μέσω της συμφωνίας του ψευδοκράτους 
και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων. 
Στόχος, όπως τονίζουν και διπλωματι-
κές πηγές, «είναι η δημιουργία τετελε-
σμένων, που θα χρησιμοποιηθούν στις 
συνομιλίες σε περίπτωση που τύχει να 
επαναρχίσουν». Η αξιολόγηση αυτή είναι 
συναφής με την τουρκική αξίωση για το 
διαμοιρασμό του φυσικού αερίου, τον 
επανακαθορισμό των ΑΟΖ και την εκ 
περιτροπής Προεδρία, που θα σημάνει 
τη διχοτόμηση της εκτελεστικής εξουσίας. 

Το ενιαίο μέτωπο 
Επιπροσθέτως, η δράση του «Μπαρ-

μπαρός»  είναι συναφής: Πρώτον, με τις 
έρευνες κοντά στο Καστελόριζο και, δεύ-
τερον, με τις συνεχείς προκλήσεις από 
το Αιγαίο ώς την Κύπρο, που αποκαλύ-
πτουν ότι: Α. Η  Άγκυρα θεωρεί ως ενιαίο 
μέτωπο τον χώρο από το Αιγαίο ώς την 
Κύπρο. Β. Ήταν λανθασμένη η διάλυση 
του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος. Δυστυ-
χώς, όμως, κανείς δεν απολογήθηκε γι’ 
αυτό. Το πληρώνουν τώρα και Κύπρος 
και Ελλάδα. Αμφότερες απειλούνται από 
την Άγκυρα μετά την κατάρρευση της 
διπλωματίας των σεισμών, του ελλη-
νοτουρκικού έρωτος, της θεοποίησης 
του Ερντογάν ως μεγάλου δημοκράτη 
μεταρρυθμιστή και του μήνα του μέλιτος 
μεταξύ Αναστασιάδη - Ακιντζί υπό την 
καθοδήγηση και το χειροκρότημα του 
ΑΚΕΛ, που κατέληξε στο Κραν Μοντα-
νά, σε αδιέξοδα και σε νέες τουρκικές 
διεκδικήσεις, λόγω έλλειψης αποτροπής. 

Νομοσχέδιο Μενέντες, η
Μόσχα και ο ρόλος των ΗΠΑ 

Η συνταγή του λεγόμενου ομοσπονδια-
κού ρεαλισμού αποδείχθηκε ουτοπισμός. 
Για να γίνει, δε, ρεαλισμός θα πρέπει να 
γίνει το δικό της Άγκυρας. Και, παρ’ όλα 
αυτά, το κομματικό κατεστημένο επιμένει να 
πάει να ξανασπάσει τα μούτρα της Κύπρου 
σε ένα νέο Κραν Μοντανά. Τώρα, ενώ η 
Άγκυρα ξεδιπλώνει την επεκτατική της 
πολιτική και θέτει τις θάλασσές μας υπό 
κατοχήν, οι «στρατιώτες του κομματικού 
κατεστημένου» αντί να συζητούν εποι-
κοδομητικά για το νομοσχέδιο Μενέντες, 
συζητούν κατά πόσον  θα μειωθεί η κυρι-
αρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από 
την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι 
το νομοσχέδιο αφορά την εξυπηρέτηση 
των αμερικανικών συμφερόντων στην 
περιοχή και ότι είναι μια καλή βάση για 
αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και 
δη στον τομέα της στρατιωτικής συνεργα-
σίας και της άρσης του άδικου εμπάργκο, 
που επιβλήθηκε στο θύμα αντί στον θύτη. 
Σημειώνουμε επί τούτου τα εξής: Ορθώς 
γίνεται λόγος για αλλαγή διατύπωσης της 
τροπολογίας που παρεισέφρησε την τε-
λευταία στιγμή και είναι πιεστική ως προς 
τον τρόπον ενέργειας της Κύπρου έναντι 
των διευκολύνσεων που παρέχονται στη 
Ρωσία. Συνεπώς, εκείνο που θα πρέπει 
να εξεταστεί δεν είναι πώς θα απορριφθεί 
πολιτικά ολόκληρο το νομοσχέδιο, αλλά 
πώς θα βελτιωθούν τα κακώς έχοντα. Γιατί 
το τονίζουμε αυτό; Διότι, το νομοσχέδιο, 
πρώτον, αίρει το εμπάργκο όπλων σε βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και κλείνει 
την πόρτα στην Τουρκία για την παραλαβή 
των F-35, εφόσον η Άγκυρα συνεχίζει να 
επιμένει στην εγκατάσταση των S-400, 
δεύτερον  νομιμοποιεί τη συνεργασία 
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ ακόμη και 
Αιγύπτου σε στρατηγικό και ενεργειακό 
επίπεδο, τρίτον, έχει αντιτουρκικό χαρακτή-
ρα και καλεί την Άγκυρα να μην αγοράσει 
από τη Μόσχα τους S-400. Επί τούτου, θα 
πρέπει να παρατηρηθούν τα ακόλουθα: Οι 
ΗΠΑ αξιώνουν από την Τουρκία να μην 
εγκαταστήσει στο έδαφός της τους S-400, 
αλλιώς θα την τιμωρήσουν. Είναι βεβαίως 
και για την Άγκυρα ζήτημα επέμβασης 
στα κυριαρχικά της δικαιώματα, που, αν 
ασκηθούν χωρίς τις πιέσεις των ΗΠΑ, που 
τόσον καιρό ζητούσαμε, θα είμαστε σε πολύ 
πιο δυσμενή θέση απ’ ό,τι βρισκόμαστε  
σήμερα. Ευτυχώς για μας, από τους S-400 
δεν επηρεάζεται αρνητικά μόνον η Κύπρος, 
αλλά και το Ισραήλ.   

Η Ρωσία είναι φίλη χώρα, αλλά δεν δί-
στασε να πωλήσει στρατιωτικό υλικό στρα-
τηγικής σημασίας στην Τουρκία, όπως οι 
S-400, που πλήττουν τα συμφέροντά μας 
και στρέφονται εναντίον της ασφάλειάς μας. 
Ορθώς υπάρχουν τα σχόλια, η κριτική και 
οι αντιδράσεις για σημεία του νομοσχεδίου 
Μενέντες, που αφορούν θέματα κυριαρχίας, 
όμως, ειδικώς η αριστερά και άλλοι δεν 
επέδειξαν την ίδια ευαισθησία και τον ίδιο 
έντονο τρόπο αντιδράσεως σε βάρος της 
Ρωσίας, η οποία επέλεξε να μείνει εκτός του 
κυπριακού ενεργειακού παιγνιδιού, διότι 
επιδίωκε να μην κακοφανίσει την Άγκυρα, 
αφού τη θεωρεί ως ορθότερη συνεργάτιδα 
στην εξυπηρέτηση των εθνικών της συμ-
φερόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται 
και η ενίσχυση των ρωσικών συμφερό-
ντων και η ενδυνάμωση των σχέσεων της 
Μόσχας με την Άγκυρα, από τη μια, και η 
αποδυνάμωση εκείνων της Τουρκίας με 
τις ΗΠΑ, από την άλλη. Συνεπώς, το κάθε 
κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντά του επί 
τη βάσει της στρατηγικής του. 

Βελτίωση και
στρατηγικό πλάνο  

Με όλον αυτόν τον διάλογο επί του 
νομοσχεδίου Μενέντες, εκείνα που θα 
πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής: 1. Να 
γίνουν εκείνα τα βήματα, ώστε να υπάρξει 
βελτίωση και του νομοσχεδίου και των 
σχέσεων των ΗΠΑ με την Κύπρο. 2. Να 
μην είναι τέτοιες οι αντιδράσεις - δηλαδή 
να μην είναι εμπαθείς και με στόχο την 
άγονη εξυπηρέτηση μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων -, έτσι ώστε να δίνουν την 
ευκαιρία σε καλοθελητές, αλλά και στην 
ίδια την Τουρκία, να ισχυρίζονται ότι η 
Κύπρος δεν θέλει βελτίωση σχέσεων με 
τις ΗΠΑ, που οικοδομούν μια νέα πο-
λιτική αρχιτεκτονική στην περιοχή, από 
την οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να μείνουμε εκτός. 3. Να επιλέξουμε, αν 
χρειαστεί, στρατόπεδο, χωρίς, όμως, να 
γίνει με τρόπο ώστε, εάν στραφούμε προς  
τις ΗΠΑ, όπως γινόταν επί σειράν ετών 
με τη Ρωσία, να θεωρήσει η Μόσχα τη 
στάση μας ως εχθρική. Ταυτοχρόνως, 
δε, η όποια επιλογή και δη αυτή με τις 
ΗΠΑ θα πρέπει να είναι στρατηγικού 
χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου, στη 
λογική ότι είναι η ίδια η πολιτική της 
Ρωσίας που, έστω και μερικώς, μας στέλνει 
στους Αμερικανούς. Εάν η επιλογή είναι 
προς τις ΗΠΑ, τότε με το Ισραήλ και την 
Ελλάδα θα πρέπει να αποφασιστεί ότι θα 
αποτελέσουν έναν ενιαίο γεωστρατηγικό 

και γεωπολιτικό χώρο, από τη Μέση Ανα-
τολή ώς τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη 
Ευρώπη, που θα εμπίπτει στο ευρύτερο 
ενεργειακό, οικονομικό, εμπορικό και 
αμυντικό σύστημα ασφάλειας της Δύσης. 
Οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ είναι προς αυτήν 
την κατεύθυνση και είναι πρόδηλον ότι 
κάποιοι εντός Κύπρου δεν είναι ευχα-
ριστημένοι, επειδή έχουν μάθει να ζουν 
με αντιαμερικανισμό. Ενδεχομένως όχι 
άδικα, λόγω της στάσης των Αμερικανών 
στο Κυπριακό.  Ερώτημα: Εκτός από το 
να λέμε ότι αυτή η πολιτική προσέγγιση 
άλλοτε βρομά και άλλοτε μυρίζει, δεν θα 
ήταν ταυτοχρόνως ορθό να δούμε πώς 
θα αρπάξουμε με στρατηγικό τρόπο την 
ευκαιρία; Και, το σημαντικότερο: Αυτός 
ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να 
αποτελεί εναλλακτική, για τις ΗΠΑ, επιλο-
γή έναντι της Άγκυρας. Ένα γεωπολιτικό 
τόξο άμυνας και ανάπτυξης, καθώς και 
αποτροπής στην τουρκική περιφέρεια. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στρατηγικού 
σχεδιασμού, εκ των πραγμάτων εμπλέ-
κονται ήδη χώρες της ΕΕ, όπως είναι η 
Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες έδειξαν 
ιδιαιτέρως θετική στάση στο τελευταίο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν λήφθηκε 
η απόφαση για το θέμα των μέτρων που 
θα πρέπει να εισηγηθεί η Επιτροπή σε 
βάρος της Τουρκίας, λόγω της επιθετικής 
και επικίνδυνης στάσης της εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ. Είναι αυτό που τονίζαμε 
επί μακρόν. Ότι, δηλαδή, για να στηριχθεί 
ή να εφαρμοστεί το δίκαιο, θα πρέπει να 
συνδεθεί με τα συμφέροντα ηγεμονικών 
δυνάμεων. Αυτονόητο, λοιπόν, είναι να 
εμπλακούν στους ενεργειακούς σχεδια-
σμούς και άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η 
Γερμανία. Πρέπει, δε, να δούμε τον χάρτη, 
να κατανοήσουμε και να λάβουμε υπόψη 
ότι η ενεργειακή μας σχέση με τη Ρωσία, 
έχοντας ως σημείο αναφοράς την Ευρώπη, 
είναι ανταγωνιστική. Έχει καθοριστεί από 
τις ΗΠΑ και σιωπηρώς το αποδέχονται 
και οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες θέλουν την 
ενεργειακή τους απεξάρτηση από τη Μό-
σχα, καθότι η συνεχής και αυξανόμενη 
εξάρτηση προκαλεί και πολιτικές εξαρτή-
σεις. Εναλλακτική επιλογή απαλλαγής από 
αυτές τις εξαρτήσεις είναι η  Κύπρος και 
προφανώς o EastMed και το τερματικό. 

Τριεθνικό σημείο... 
Επί των ανωτέρω επισημαίνεται ότι οι 

ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν αυτήν 
τη νέα στρατηγική με ανταλλάγματα. Και 
είναι κυριαρχικό δικαίωμα των ΗΠΑ η 
αξιολόγηση από τον Αμερικανό Προέδρο 
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφά-
λειας σε συνάρτηση με την Κύπρο και τη 
Ρωσία και δη ως προς το τι συμβαίνει με 
ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, όπως αυτό 
της Συρίας, όπου ο λαός δεν έχει εκφράσει 
ακόμη ελεύθερα τη βούλησή του. Εκείνο 
που εμείς οφείλουμε να εξετάσουμε, είτε 
εκτός είτε εντός του νομοσχεδίου Μενέντες, 
είναι πώς θα υπάρξουν για μας θετικές 
εξελίξεις, κατά τρόπον ώστε, ακόμη και αν 
ομαλοποιηθούν οι σχέσεις Τουρκίας και 
ΗΠΑ, να μη μείνουμε εκτός παιγνιδιού. 
Εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να δούμε 
το δάσος, το βάθος χρόνου και όχι το δέ-
ντρο, όπως θα πρέπει να εξετάσουμε και 
κάτι άλλο: Εάν είναι να δώσουμε κάτι σε 
μια νέα συμμαχική σχέση με τις ΗΠΑ, 
θα πρέπει να πάρουμε ένα ισοδύναμο 
αντάλλαγμα στα θέματα της ασφάλειας και 
της κυριαρχίας. Γίνεται, δε, αντιληπτόν ότι 
δεν μπορείς να θέτεις όρους στον ηγεμόνα, 
αλλά να τον πείθεις ότι μπορείς από κοινού 
να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα στην 
περιοχή εξίσου καλά όπως και η Άγκυρα, 
στη λογική της αναλογικότητας των μεγε-
θών ενός εκάστου, καθώς και της ισχύος 
του. Εδώ είναι η σημασία της συμμαχίας, 
κυρίως με το Ισραήλ, στην πρακτική της 
οποίας αυξάνεις τους συντελεστές ισχύος 
σου και, αν θεωρήσουμε ότι, τόσο το Τελ 
Αβίβ όσο και η Ουάσιγκτον, επιδιώκουν, 
για τους δικούς τους λόγους, τουλάχιστον, 
στην παρούσα φάση, την αποδυνάμωση 
ή ακόμη και την τιμωρία της Τουρκίας, 
εμείς θα πρέπει να  εκμεταλλευθούμε τη 
συγκυρία. Και να προχωρήσουμε με τη 
στήριξη των ΗΠΑ, ακόμη και τη σιωπηρή, 
που σημαίνει κινήσεις στο παρασκήνιο, 
για τον καθορισμό της ΑΟΖ με την Ελλάδα 
και της Ελλάδας με την Αίγυπτο, για να 
σφραγιστεί το κομβικό τριεθνικό σημείο. 
Εκεί δηλαδή που συναντώνται οι ΑΟΖ 
Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας. Δημι-
ουργία, δηλαδή, νόμιμων τετελεσμένων.

Της Κυριακής

Πολιτική 4
30.06.2019

Θέλει διπλωματική τέχνη για να γίνουν 
τα ανωτέρω. Εκείνο που δεν χρειάζεται 
είναι όλη αυτή η κούφια μικροκομματική 
επί του θέματος αντιπαράθεση, παρά 
μόνον η υποβολή προτάσεων. Άλλωστε, 
διερωτάται ο πολίτης: Μα, καλά, ενο-
χλούνται κάποιοι, διότι οι ΗΠΑ θέλουν, 
μέσω δικών τους αποφάσεων, που αφο-
ρούν τα δικά τους συμφέροντα, να μας 
«περιορίσουν» τη λήψη των δικών μας 
αποφάσεων, άρα και τον τρόπο δράσης 
μας σε κυριαρχικό επίπεδο, αλλά, ταυτο-
χρόνως, δηλώνουν έτοιμοι, εάν φύγει ο 
τουρκικός στόλος, να πάνε σε συνομιλίες, 
για να δώσουν την κυριαρχία μας στην 
Τουρκία, μέσω π.χ. της εκ περιτροπής 
Προεδρίας, του επανακαθορισμού της 
ΑΟΖ, καθώς και του διαμερισμού του 
φυσικού αερίου; Ερώτημα νέο: Αυτή η 
πολιτική τι είναι; Δεν είναι παράδοση 
μέρους της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Άγκυρα μέσω των 
ομοσπονδιακών δομών και των Τουρ-
κοκυπρίων, καθώς και των εποίκων, 
τους οποίους η Άγκυρα εμφανίζει ως 
στρατηγικό εργαλείο για τον έλεγχο του 
νησιού; Κάποιος θα μπορούσε να επι-
σημάνει ότι ο όποιος περιορισμός της 
κυριαρχίας μας από τις ΗΠΑ, εάν συμβεί 
στην πράξη, είναι απαράδεκτος. Πολύ, 
όμως, περισσότερο απαράδεκτοι είναι οι 
πολιτικοί εκείνοι και η πολιτική εκείνη 
που παραδίδουν, είτε με έμμεσο είτε με 
άμεσο τρόπο, τμήματα της κυριαρχίας μας 
στην Τουρκία, μέσω της ομοσπονδιακής 
λύσης. Ερώτημα συναφές: Δηλαδή, σε 
μια Κύπρο αποστρατιωτικοποιημένη και 
ομόσπονδη, με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ 
και τις ΗΠΑ να θέλουν τον έλεγχο της 
περιοχής, η Κύπρος δεν θα έχει περιορι-
σμένη κυριαρχία σε θέματα ασφαλείας 
και άλλα; Δεν θα ασκούν τμήματα της 
κυριαρχίας μας από κοινού Άγκυρα και 
Ουάσιγκτον; Υπό αυτές τις συνθήκες, τι 
θα συμβεί; Θα φύγει την επαύριον, π.χ., 
ο τουρκικός στόλος, που δρα σήμερα 
παράνομα, για να πάμε σε συνομιλίες, 
στη βάση του Κραν Μοντανά, και θα 
επανέλθει μετά την ομοσπονδιακή 
λύση, πλέοντας νόμιμα, πλέον, εκεί όπου 
σήμερα ενεργεί, λόγω της ύπαρξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομα!         

Περί κυριαρχίας 
αντιφάσεις...  

ΠΩΣ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ 

Βάζει χέρι στον «Ερατοσθένη» η Άγκυρα 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Ο «ΠΟΡΘΗΤΗΣ» ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ, ΤΟ «ΓΙΑΒΟΥΖ», 
ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΣΗΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΡΠΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ «ΜΠΑΡ-
ΜΠΑΡΟΣ» ΠΡΟΔΙΚΑΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ   

Μπορούν και πώς 
Κύπρος και Ελλάδα 
να καθορίσουν τις 

ΑΟΖ τους; 

Η κριτική κατά των 
ΗΠΑ και η παράδοση 

κυριαρχίας στην 
Άγκυρα 

Πρέπει η Κύπρος να 
επιλέξει στρατόπεδο 

ή όχι;

Άρση του εμπάργκο 
όπλων στην Κύπρο 
και επιβολή στην 

Τουρκία   

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΠΟΤΥΠΏΝΕΙ ΤΗ ΝΕΆ ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΙΚΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ «ΜΠΆΡΜΠΆΡΟΣ». 
ΤΗΝ ΏΡΆ ΠΟΥ ΟΛΏΝ ΤΆ ΒΛΕΜΜΆΤΆ 
ΕΙΝΆΙ ΣΤΡΆΜΜΕΝΆ ΣΤΟΝ «ΠΟΡΘΗΤΗ» 
ΣΤΆ ΆΝΟΙΚΤΆ ΤΗΣ ΠΆΦΟΥ ΚΆΙ ΣΤΟ 
«ΓΙΆΒΟΥΖ», ΠΟΥ ΆΝΆΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΆΣΙΝΟ 
ΦΏΣ ΓΙΆ ΝΆ ΠΛΕΥΣΕΙ ΠΡΟΣ ΚΆΡΠΆΣΙΆ 
‘Η ΚΆΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΆΜΜΟ-
ΧΏΣΤΟΥ, ΟΠΏΣ ΠΡΟ ΚΆΙΡΟΥ ΕΙΧΆΜΕ 
ΆΝΆΛΥΣΕΙ, Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΒΆΖΕΙ ΧΕΡΙ ΣΤΟΝ 
«ΕΡΆΤΟΣΘΕΝΗ» ΚΆΙ ΣΕ ΆΛΛΆ ΟΙΚΟΠΕΔΆ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ ΆΟΖ, ΠΡΟΔΙΚΆ-
ΖΟΝΤΆΣ, ΜΕΣΏ ΤΟΥ «ΜΠΆΡΜΠΆΡΟΣ», 
ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ... 



Τ
ακτική καλύτερης δυνα-
τής διαχείρισης, αναλόγως 
των εξελίξεων, υιοθετεί 
το τελευταίο (μεγάλο) 
διάστημα η Λευκωσία. 
Κτυπά μεν όλες τις πόρτες 
και προβαίνει σε όλες τις 

ενέργειες, αλλά βλέπει την Τουρκία να 
επιβάλλει διά της ισχύος τα θέλω της. 

Το τέλος του… δρόμου των νέων τετε-
λεσμένων δεν είναι καθόλου ορατό επί 
του παρόντος, ενώ τα σενάρια για την 
Αμμόχωστο λούζουν με κρύο ιδρώτα το 
Προεδρικό. Καθώς βλέπει και επί του 
εδάφους πλέον – πέραν της θαλάσσης 
– να επιδεινώνεται το σκηνικό και να 
απομακρύνει λύσεις και αντιλήψεις που 
μέχρι το Κραν Μοντανά παρέμεναν στο 
προσκήνιο, ως η μόνη επιλογή. 

Η βαθμηδόν de facto – δεν χρειάζε-
ται άλλωστε η de jure – προσάρτηση των 
κατεχομένων αποκαλύπτει ένα ολοκλη-
ρωμένο πακέτο κινήσεων της Άγκυρας, 

που στοχεύει σε πλήρη εκτροχιασμό των 
όποιων συζητήσεων γίνονται μέχρι σή-
μερα. Η δε πρωτοβουλία, διά επιστολής 
στον Γενικό Γραμματέα, για επανέναρξη 
συνομιλιών ή για συζήτηση περί ΜΟΕ με 
προμετωπίδα την Αμμόχωστο, δυστυχώς 
δεν μπορεί να είναι ρεαλιστική απάντη-
ση, αυτό τουλάχιστον το διάστημα, καθότι, 
εν μέσω τουρκικής θαλάσσιας εισβολής, 
κινδυνεύουν θα προσυπογραφούν τετελε-
σμένα και η Άγκυρα με οφέλη στο χέρι να 
επιζητεί, διά της διπλωματίας, πλέον, και 
όλα τα υπόλοιπα που διαχρονικά αξιώνει.

Επιτροπή για Αμμόχωστο.
Για αέριο; 

Με αφορμή τις άνομες και προσβάλλου-
σες κάθε ψήφισμα του ΟΗΕ εξαγγελίες του 
κατοχικού καθεστώτος για την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αποτάθηκε, ορθώς, προς τον 
Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες. Και 
πέρα και πάνω από τις εισηγήσεις του για 

ΜΟΕ Βαρωσίων, αυτό που καλώς κάνει 
είναι να καταγγείλει την ενεργοποίηση του 
σχεδίου Β’ της Τουρκίας, το οποίο οδηγεί 
σε τέτοια τετελεσμένα, που θα οδηγήσουν 
το Κυπριακό, με μαθηματική ακρίβεια, στις 
κακοτοπιές της οριστικής διχοτόμησης.  Με-
ταξύ των καταγγελιών, ωστόσο, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας επαναφέρει παλαιότερη, 
στο πλαίσιο των ΜΟΕ, πρότασή του για το 
θέμα της Αμμοχώστου που περιλαμβάνει:

1. Τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής 
για Ανοικοδόμηση και Επανεγκατάσταση 
της περίκλειστης περιοχής της πόλης της 
Αμμοχώστου. 

2. Να επιτραπεί σε ξένους και Κύπρι-
ους ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων και 
Ελληνοκυπρίων, να διενεργήσουν τεχνικές 
μελέτες για την ανοικοδόμηση. 

3. Να κατατεθεί αίτηση προς την Ε.Ε. 
για χρηματοδότηση των μελετών και να 
κληθούν τα Ηνωμένα Έθνη να συνδράμουν 
στην τεχνική δουλειά. 

4. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης 

αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής.
Πολιτικοί παρατηρητές έλεγαν, ωστόσο, 

στη «Σημερινή» ότι είναι μια κίνηση με σχε-
τικό ρίσκο. Εξηγώντας πως από τη στιγμή 
που η τ/κ πλευρά συντηρεί το αίτημά της 
για σύσταση δικοινοτικής επιτροπής για το 
φυσικό αέριο, ως τον μοναδικό δρόμο μείωσης 
των εντάσεων, είναι σχεδόν αυτοπυροβο-
λισμός να εισηγούμαστε τη σύσταση μιας 
άλλης επιτροπής. Γιατί, αυτό, ισχυρίζονται, 
θα διασυνδέσει τα δύο και ενδεχομένως να 
στρέψει πιέσεις προς την ε/κ πλευρά. 

Σεπτέμβριος με… συνομιλίες 
Σε επίπεδο Κυπριακού τα πράγματα 

είναι (και δεν αναμενόταν να είναι δια-
φορετικά) εντελώς στάσιμα. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, σε επιστολή του, επίσης 
προς τον Γ.Γ., εν μέσω των τουρκικών ενερ-
γειών στη θάλασσα, έκρινε σκόπιμο να 
εισηγηθεί τρεις εναλλακτικούς τρόπους 
διερεύνησης του δρόμου που να οδηγεί 
σε συνομιλίες. Στην επιστολή του, η οποία, 

όπως και αυτή για την Αμμόχωστο, πα-
ραμένει αναπάντητη, εισηγείτο:

1. Συνάντηση του Προέδρου με τον κ. 
Ακιντζί στην παρουσία της Απεσταλμένης 
του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ.

2. Συνάντηση των δύο ηγετών στην 
παρουσία του ιδίου του ΓΓ του ΟΗΕ.

3. Συνέχιση της διαδικασίας με άτυπη 
εν πρώτοις συνάντηση στη μορφή που 
έγινε στο Κραν Μοντανά.

Μάλιστα, κάποιοι ένθερμοι υποστη-
ρικτές των συνομιλιών, παρά τα δυσμενή 
τετελεσμένα, ισχυρίζονται ότι ο Σεπτέμβριος 
θα είναι καθοριστικός, αφού αναμένουν 
ή… ποθούν ότι ο Γενικός Γραμματέας θα 
πάρει το πράγμα πάνω του και θα καλέσει 
τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων τουλά-
χιστον – θα προτιμούσαν μια συνάντηση 
τύπου Κραν Μοντανά – για να δώσει την 
κατάλληλη ώθηση για συνομιλίες. 

Αυτό, ωστόσο, που αγνοούν είναι τους 
τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
μια τέτοια ενέργεια. Πιθανή επιστροφή στο 
τραπέζι του διαλόγου, με την Τουρκία να έχει 
ολοκληρώσει (δεν πρόκειται να φύγει) τις 
γεωτρήσεις ανατολικά και δυτικά της Κύπρου, 
θα σημάνει και αποδοχή των τετελεσμένων, 
με την Τουρκία να θέλει πλέον και ό,τι άλλο 
αιτιάται ή επιδιώκει εδώ και 45 χρόνια. 

Η βαθμηδόν de facto –
δεν χρειάζεται άλλωστε

η de jure – προσάρτηση των 
κατεχομένων αποκαλύπτει 
ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

κινήσεων της Άγκυρας, που 
στοχεύει σε πλήρη εκτροχια-

σμό των όποιων συζητήσεων 
γίνονται μέχρι σήμερα

Στο μεταξύ, και για σκοπούς ορθής 
ενημέρωσης, είναι σαφές πως η Τουρ-
κία έχει μαρσάρει μηχανές για το Σχέδιο 
Β’. Γιατί, εκτός του φυσικού αερίου, 
είναι αλλεπάλληλα τα τετελεσμένα που 
επιχειρεί στην Κύπρο. Συγκεκριμένα:

• Το «Γιαβούζ» εξοπλίζεται από 
γαλλικών συμφερόντων εταιρεία 
και υποστηρίζεται από νορβηγικών 
συμφερόντων πλοίο, αποπλέοντας 
για τα νότια της Καρπασίας. 

• Το «Φατίχ» συνεχίζει κανονικά τη 
γεώτρηση 36 ΝΜ δυτικά της Πάφου, 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ. 

• Η Τουρκία υπέγραψε πρωτόκολ-
λο με την ψευδοκυβέρνηση για να 
αναλάβει την παρακολούθηση ξένων 
δυνάμεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
που δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια 
του Ερντογάν. 

• Ο Οζερσάι αναγγέλλει και προχω-
ρεί με το άνοιγμα της περίκλειστης Αμ-
μοχώστου υπό τ/κ διοίκηση, με στόχο 
τη φθορά του δικαιώματος περιουσίας 
μέσω ΕΒΚΑΦ, τη δραστηριοποίηση 
επενδυτών – φίλων του Ερντογάν για 
ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου 
και τον τελικό εποικισμό της πόλης. 

• Ανακοινώνουν δικαίωμα μόνιμης 
επιστροφής Μαρωνιτών σε οικίες τους 
στα Καρπάσια. 

• Προωθούν τουρκικές επενδύσεις 
σε σειρά περιοχών, ενώ επαναφέρουν 
ζήτημα δημιουργίας μόνιμης στρατι-
ωτικής ναυτικής βάσης της Τουρκίας.

Αλλεπάλληλα 
τετελεσμένα
χωρίς τέλος

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Στον δρόμο των τουρκικών τετελεσμένων 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ Ο 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ 
ΟΜΩΣ ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕ-
ΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 



«Ό
ταν μι-
λήσαμε 
για την 
προτε-
ρ α ι ό -
τητα να 
ανακη-

ρυχθεί η ΑΟΖ  Ελλάδας ώστε να απο-
καλυφθούν τα ενεργειακά μας αποθέματα, 
κάποιοι αμφισβήτησαν ότι υπάρχουν 
τέτοια αποθέματα. Τώρα έρχονται ξένοι 
οργανισμοί και κάνουν συνέδρια στην 
Ελλάδα για τον ενεργειακό της πλούτο. Κι 
όμως, ακόμα ΑΟΖ δεν έχουμε ανακηρύ-
ξει… Κάποιοι μας είπαν ότι  ‘’δεν γίνονται 
αυτά τα πράγματα’’… Κι όμως τα έκανε 
η Κύπρος - η μικρή Κύπρος! Παρά τις 
απειλές και τους εκβιασμούς. Και βρήκε 
μεγάλα αποθέματα. Κι όλοι πια πιθανο-
λογούν ότι αντίστοιχα υπάρχουν και στον 
ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο[...]. Τώρα 
χρειαζόμαστε την Ευρώπη περισσότερο 
από ποτέ! Πότε η Κύπρος προχώρησε 
στην ανακήρυξη  της ΑΟΖ, και κατάφερε 
να αποκαλύψει τον δικό της υποθαλάσσιο 
πλούτο; Αφότου μπήκε στην Ευρώπη! 
Έτσι κι εμείς χρειαζόμαστε την Ευρώπη 
για να αποκαλύψουμε τον δικό μας υπο-
θαλάσσιο πλούτο!». 

Όσα δεν πρόλαβε ο Σαμαράς 
Το ημερολόγιο έγραφε 3 Μαΐου 2012 

και αυτά ήταν τα λόγια από την προε-
κλογική ομιλία του πρώην Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα 
Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Αντώνη 
Σαμαρά, στο Ζάππειο. Στις 8 Νοεμβρί-
ου 2014 υπεγράφη στο Κάιρο τριμερής 
συμφωνία, γνωστή ως «Διακήρυξη του 

Καϊρου», μεταξύ των Σαμαρά, Αλ Σίσι, 
Αναστασιάδη, η οποία προέβλεπε, με-
ταξύ άλλων, δέσμευση για την «κατα-
βολή των απαραίτητων προσπαθειών 
προς την κατεύθυνση της επίσπευσης 
των διαπραγματεύσεων για καθορισμό 
της κοινής μέσης γραμμής που θα ορι-
οθετεί την ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου και 
Αίγυπτο». Ωστόσο, η θητεία του κ. Σα-
μαρά ως Πρωθυπουργού έληξε άδοξα 
τον επόμενο χρόνο υπό το βάρος των 
πιέσεων της αντιπολίτευσης εξαιτίας 
της αδυναμίας εκλογής Προέδρου της 
Δημοκρατίας από τη Βουλή. Στην εξουσία 
ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ  και έκτοτε καμία νέα 
σοβαρή προσπάθεια δεν έγινε από την 
επόμενη Κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, 
προκειμένου να ανακηρυχθεί η Ελληνική 
ΑΟΖ, και σήμερα βρισκόμαστε  στο σημείο 
όπου ο «Πορθητής» διενεργεί παράνομες 

Της Κυριακής
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Ο πολιτικός  φορέας που τάχθηκε 
ξεκάθαρα κατά της ανακήρυξης της 
ΑΟΖ και της εκμετάλλευσης του υπο-
θαλάσσιου πλούτου είναι το ΜέΡΑ25 . 

Το μόνο ελληνικό κόμμα που τολμά 
να πει ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ ΣΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ είναι το ΜέΡΑ25. 
«Τιμή μας το μένος των εκπροσώπων 
της ολιγαρχίας που τρέχουν τα σάλια 
τους με την ιδέα των εξορύξεων», 
αναφέρει χαρακτηριστικά το κίνημα.

Πάντως, όπως πολύ σωστά σημει-
ώνει ο καθηγητής κ. Καρυώτης: Μέχρι 
σήμερα, 138 χώρες έχουν ανακηρύ-
ξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) 200 ν.μ.  ή έχουν δημιουργήσει 
μιαν Αποκλειστική Αλιευτική Ζώνη 
(ΑΑΖ) 200 ν.μ. Μόνο δύο κράτη στον 
κόσμο παραβιάζουν την ΑΟΖ άλλων 
κρατών. Η Κίνα και η Τουρκία!

Ο εχθρός 
της ΑΟΖ

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΟΖ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η κυπριακή ΑΟΖ κείται μακράν
ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Μιαν ακριβώς 
εβδομάδα πριν από 
τη διεξαγωγή των 

εθνικών εκλογών στην 
Ελλάδα την ερχόμενη 
Κυριακή, 7 Ιουλίου, θα 
ανέμενε κανείς ότι η 
ανακήρυξη της ΑΟΖ  

αλλά και η κατάσταση 
στο Κυπριακό-

Ανατολική Μεσόγειο  
θα  ήταν μέσα στις 

προτεραιότητες των 
πολιτικών κομμάτων 
που διεκδικούν την 

εξουσία

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 
ΚΑΪΡΟΥ ΤΟ 2014 ΜΕΤΑΞΥ 
ΣΑΜΑΡΑ, ΑΛ ΣΙΣΙ, ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗ  ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΟΡΙΟΘΕ-
ΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ, MEΧΡΙ  ΤΟΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΤΤΙΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ FATIH KAI 
TOY YAVUZ

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών

Αρ. Αίτησης: 134/2019
Αναφορικά με την περιουσία του αποβιώσαντος Michael George Carter,

από την Πάφο 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η
Δίδεται διά του παρόντος ειδοποίηση, ότι μετά την παρέλευση 8 ημερών από της δημοσιεύσεως 
της παρούσης, θα υποβληθεί εις το Πρωτοκολλητείο Επικυρώσεως Διαθηκών του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Πάφου αίτηση, διά την παραχώρηση εις την Joy Kathleen Carter, από την Αγγλία, 
του παραχωρητηρίου επικυρώσεως της διαθήκης του Michael George Carter, από την Πάφο.
 

Δημητράκης Σαββίδης & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.E.
Δικηγόρος Εκτελέστριας

Κινύρα και Κοροίβου Γωνία, Μέγαρο Γαλαξίας, Γρ. 303, 8011 Πάφος, Κύπρος
Τηλ. 26955300, Email: artemiss@cytanet.com.cy

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and 
educational institution and invites applications for the following positions:

• Post-Doctoral Fellow for Concentrated Solar Power (CSP) (ref.no. EEWRC_PDFCSP_19_11)
• Research Technical Specialist for microCT (walk-in hutch) (STARC_RTS_19_06)
• Data and Web Management Specialist (STARC_SWMS_19_07)
• Thermal Science Research Assistant (ref.no. EEWRC_TSRA_19_09)
•  Director of Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) 

of the Cyprus Institute (CaSToRC_DIR_17_02)
• Computational Scientist(s) (CaSToRC_CS_19_03)
• Web Developer for Data Management (CaSToRC_WDDM_19_02)
•  Faculty Position in Modelling and Simulation for Engineering Applications with 

Specialization in Computation-based Science and Technology (CYI_FPEC_18_07)

A more detailed description of the positions as well as information concerning 
candidate requirements and the application process is available at http://jobboard.
cyi.ac.cy/ where the reference number for the position is posted.  

γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, ενώ 
το Καστελόριζο κινδυνεύει από το Yavuz, 
γεγονός  που θέτει σε κίνδυνο  τη συνοχή 
της  ευρωπαϊκής ΑΟΖ Κύπρου-Ελλάδας.

Μιαν ακριβώς εβδομάδα πριν από τη 
διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στην 
Ελλάδα την ερχόμενη Κυριακή, 7 Ιουλί-
ου, θα ανέμενε κανείς ότι η ανακήρυξη 
της ΑΟΖ  αλλά και η κατάσταση στο Κυ-
πριακό-Ανατολική Μεσόγειο  θα  ήταν 
μέσα στις προτεραιότητες των πολιτικών 
κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία. 
Αναλύοντας, ωστόσο, τις προεκλογικές 
θέσεις των μεγαλύτερων κομμάτων,   δι-
απιστώνει κανείς μια υποβάθμιση έως  
και εγκατάλειψη του ενεργειακού ρόλου 
που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα 
στην περιοχή, με την Κυπριακή ΑΟΖ να 
«κείται μακράν». 

Η αδιαφορία του ΣΥΡΙΖΑ 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκπόνησε τον Νοέμβριο 

του 2018 «Εθνικό Σχέδιο  για την Ενέργεια 
και το Κλίμα», σε καμιάν από τις 226 σελί-
δες του προεκλογικού του προγράμματος 
δεν αναγράφει τη λέξη ΑΟΖ. Παρόλο που 
στη σελίδα 26 γίνεται η παραδοχή ότι 
«η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας εί-
ναι υψηλή κυρίως λόγω της εισαγωγής 
σχεδόν του συνόλου της πρωτογενούς 
κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό της ακαθάριστης εγχώριας 
κατανάλωσης ενέργειας», η Κυβέρνηση 
Τσίπρα, που συμμετείχε σε όλα τα τριμερή 
ενεργειακά σχήματα με Κύπρο, Ισραήλ, 
Αίγυπτο, δεν τόλμησε να ανακηρύξει ΑΟΖ. 
Μόλις αυτήν την εβδομάδα,  κυρίως για 
λόγους προεκλογικού εντυπωσιασμού, 
υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για την πα-
ραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις 
θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» 
και «Νοτιοδυτικά Κρήτης». Πρόκειται 
για θαλάσσιες περιοχές έκτασης 20.058,4 
τετραγ.  χλμ. δυτικά και 19.868,37 τετραγ.  
χλμ. νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι οποίες 
προκηρύχθηκαν το 2017, ύστερα από 
ενδιαφέρον που εκδήλωσε η κοινοπραξία 
«Exxon Mobil - Total - ΕΛΠΕ». 

Η ελαφρότητα
της Νέας Δημοκρατίας 

Οι προεκλογικές θέσεις της Νέας 
Δημοκρατίας στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής είναι συγκρατημένες.

Όπως σημειώνει στο προεκλογικό της 
πρόγραμμα, «κάθε παραβατική συμπερι-
φορά της Τουρκίας και αμφισβήτηση της 
εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας 
θα απαντάται αμέσως, καθώς η Τουρκία 
οφείλει επιτέλους να σεβαστεί το Διεθνές 
Δίκαιο. Δεν δεχόμαστε καμία αμφισβήτηση 

των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Η 
βούλησή μας, συνεχίζει, είναι να υπάρ-
ξει ουσιαστικός διάλογος με την Τουρκία 
και να ενθαρρυνθεί η σύγκλισή της με την 
Ευρώπη. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
γι’ αυτό είναι η Τουρκία να εγκαταλείψει 
τις προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις. 
«Στηρίζουμε σθεναρά, χωρίς αστερίσκους 
και υποσημειώσεις, την Κύπρο και τα δικαι-
ώματά της. Τασσόμαστε υπέρ της επιβολής 
κυρώσεων από την Ε.Ε. σε περίπτωση αμ-
φισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κύπρου από την Τουρκία», σημειώνει. 

Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που 
εκτός απροόπτου θα είναι ο νέος πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας, σε ερώτηση του 
καθηγητή  Θεόδωρου Καρυώτη, ο οποίος 
θεωρείται ο πατέρας της Ελληνικής ΑΟΖ, 
τον Μάρτιο του 2018, όταν είχε επισκεφθεί 
την Ουάσιγκτον και είχε μιλήσει στο Center 
of Strategic and International Studies αν 
θα ανακηρύξει την ΑΟΖ, απάντησε:

 «Είναι μία ερώτηση που δεν μπορεί 
να απαντηθεί με ένα Ναι ή ένα Όχι. Η 
Ελλάδα έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει 
την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, αλλά 
πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες μιας 
τέτοιας πράξης. Θα ξεκινούσα να λύ σω 
το πρόβλημα με την Αλβανία, το οποίο 
στην πραγματικότητα είχε λυθεί από 
την κυβέρνηση το 2009, αλλά οι Αλβα-
νοί αποχώρησαν από τη συμφωνία που 
είχαν υπογράψει. Ας ελπίσουμε ότι θα 
είναι μια συμφωνία που μπορεί να γίνει 
αποδεκτή. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από 
τα δυτικά».

Στο προεκλογικό της πρόγραμμα η Ν.Δ. 
αναφέρει μόνο «Υιοθετούμε νέα ενεργειακή 
πολιτική για περιορισμό των εκπομπών 
ρύπων (μείωση διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 80% μέχρι το 2050), στροφή στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον άνεμο 
και τον ήλιο, που με αφθονία διαθέτουμε 
και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη».

Η θέση Χρυσής Αυγής
Η Χρυσή Αυγή  τάσσεται υπέρ της 

ανακήρυξης της Ελληνικής ΑΟΖ και της 
άμεσης έναρξης των γεωτρήσεων για την 
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της 
χώρας. Επιπλέον ανάμεσα στις θέσεις της 
είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα 12 ναυτικά μίλια: Έλεγχος Αιγαίου 
Πελάγους και Στενών των Δαρδανελλί-
ων. Εφαρμογή του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδος – Κύπρου. 

Το τροπάρι του ΚΚΕ
Το ΚΚΕ τάσσεται εναντίον της πολιτικής 

εγκατάλειψης και εκχώρησης κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων «που ακολούθησαν 
και ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνή-
σεις» και προειδοποιεί «πως η ειρήνη 

κινδυνεύει από τους ανταγωνισμούς που 
αναπτύσσονται με επίκεντρο το Αιγαίο, 
την Ανατολική Μεσόγειο και τον πλούτο 
τους». Επιπλέον, καθιστά σαφές ότι ακόμα 
και να οροθετηθεί η ελληνική ΑΟΖ και να 
ξεκινήσει η εκμετάλλευση του φυσικού 
πλούτου της χώρας, «αυτό από μόνο του 
δεν μπορεί να γλιτώσει τον εργαζόμενο 
λαό από την καπιταλιστική κρίση, τη φτώ-
χια, την εξαθλίωση, όπως ισχυρίζονται τα 
άλλα κόμματα». Υπογραμμίζοντας ότι «η 
διασφάλιση του εγχώριου ορυκτού πλού-
του -κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου- είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας 
για τον λαό», το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η 
συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας 
για την εργατική-λαϊκή εξουσία αποδει-
κνύεται μονόδρομος για να υπάρχει αξιο-
ποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων 
της χώρας προς όφελος του λαού, αλλά 
και για τη διασφάλιση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων και της ειρήνης».

Η σιωπή του ΚΙΝΑΛ 
Θα περίμενες κανείς πως  το  ΚΙΝΑΛ, 

που έχει  στις τάξεις του τον πρώην Υπουρ-
γό Ενέργειας  κ. Μανιάτη και  λέει ότι ο  
«EastMed είναι έργο του ΠΑΣΟΚ», είχε 
μια ξεκάθαρη θέση για ΑΟΖ. Εντούτοις 
στο προεκλογικό πρόγραμμα δεν υπάρχει 
καμία αναφορά, παρά μόνο γενικόλογες 
τοποθετήσεις ότι θα στηρίξουν  παραπέρα 
τις πρωτοβουλίες για διασυνδέσεις με την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η προσέγγιση
της ελληνικής λύσης 

Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου 
στις προγραμματικές του θέσεις για τα θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής έχει τις πιο 
κάτω θέσεις: 

Σχετικά με το Αιγαίο: Aνεξαρτήτως 
του μεγέθους και της γεωγραφικής τους 
θέσης  έχουν όλα τα νησιά υφαλοκρηπίδα, 
αιγιαλίτιδα ζώνη και εναέριο χώρο, στοιχεία 
που, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ορίζουν  
σαφώς τα όρια της ελληνικής επικράτειας. 
Αδιάλειπτος  επιτήρηση  και δυναμική   
υπεράσπιση  της  εθνικής κυριαρχίας.

Σχετικά με την ΑΟΖ:  Άμεση άσκηση 
του κυριαρχικού  δικαιώματος του καθο-
ρισμού της ΑΟΖ.

Σχετικά με την Κύπρο: Υποστή-
ριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από  
το ελληνικό κράτος, σε ό,τι αφορά  την 
εφαρμογή των ψηφισμάτων και αποφά-
σεων του ΟΗΕ  για την αποχώρηση των  
τουρκικών  στρατευμάτων  κατοχής, με την 
επανασύσταση  ενιαίου και ανεξάρτητου  
κυπριακού  κράτους,  με την απομάκρυνση 
των εποίκων,  την επαναφορά  της πληθυ-
σμιακής σύνθεσης  ανάλογης  1974 και 
την καταβολή  τουρκικών αποζημιώσεων.



Μ
ε επέκταση του 
ερευνητικού 
της προγράμ-
ματος απαντά 
η Κυπριακή 
Δημοκρατία 
στην επίταση 

των τουρκικών προκλήσεων στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, στέλνοντας, προς πάσα 
κατεύθυνση, το μήνυμα ότι η ενεργειακή 
της στρατηγική συνεχίζεται απαρέγκλιτα, 
συμφώνως προς το Διεθνές Δίκαιο, το 
Δίκαιο της Θάλασσας και το δικαίωμα 
προάσπισης των κυριαρχικών της δικαι-
ωμάτων.  Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της «Σ», η Λευ-
κωσία προβαίνει στην πλήρη υλοποίηση 
του ενεργειακού της σχεδιασμού, η οποία 
περιλαμβάνει, αφενός, όλα τα θαλασσοτε-
μάχια της κυπριακής ΑΟΖ και, αφετέρου, 
την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων 
εταιρειών (Total, Exxon Mobil, Eni), γε-
γονός που μεγιστοποιεί, στρατηγικά, τον 
τελεστή διασφάλισης του προγράμματος 
έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Έναν 
από τους βασικούς άξονες της επέκτασης 
του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί 
ο νέος κύκλος αδειοδότησης, ο οποίος θα 
διενεργηθεί περί τα τέλη του τρέχοντος 
έτους ή αρχές του ερχομένου. Ήδη, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ενέργειας προβαίνουν, με εντατικούς 
ρυθμούς, στην τεχνοκρατική προετοι-
μασία του νέου κύκλου αδειοδότησης, 

ο οποίος αναμένεται να θωρακίσει ακόμη 
περισσότερο το ενεργειακό πρόγραμμα 
της Λευκωσίας απέναντι στις τουρκικές 
προκλήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, η υλοποίηση του προγράμματος 
περιλαμβάνει και τη δεύτερη επιβεβαι-
ωτική γεώτρηση για την Αφροδίτη.

Ρυθμίζονται οι εκκρεμότητες 
Την ίδια ώρα, όπως πληροφορούμα-

στε, προς οριστική ρύθμιση βαίνουν και 
κάποιες από τις βασικές εκκρεμότητες 
του ενεργειακού σχεδιασμού, ήτοι, υπο-
γραφή με την Total του συμβολαίου για 
το τεμάχιο 7, προέκταση της συμφωνίας 
με τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό και 
στα υπόλοιπα τεμάχια της Κυπριακής 
ΑΟΖ, οριστικοποίηση του θέματος του 
συμβολαίου για την Αφροδίτη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έγκυρες 
πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, μόνον 
μερικές τυπικότητες, νομοτεχνικής υφής, 
απομένουν για την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας για το τεμάχιο 7, και, περί 
τα τέλη Ιουλίου, το όλο θέμα θα αχθεί 

ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. 
«Απαιτούνται ακόμη κάποιες εγκρίσεις, 
ενώ απομένει η διαδικασία ενώπιον της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το ζήτημα, 
αυτήν τη στιγμή, είναι μόνον τυπικό και, 
ώς το τέλος του επί θύραις μήνα, θα έχει 
ολοκληρωθεί, προκειμένου να αχθεί ενώ-
πιον του Υπουργικού Συμβουλίου», μας 
τονίστηκε χαρακτηριστικά. 

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στην εφη-
μερίδα μας ότι το ίδιο ισχύει και για τη 
συμφωνία για προέκταση της συνεργασίας 
με την Total και στα υπόλοιπα τεμάχια 
της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία όχι μόνο 
βρίσκεται εν ισχύι, «αλλά η συνεργασία 
με τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό εμ-
βαθύνεται ολοένα και περισσότερο».  

Αίσια έκβαση φαίνεται να έχει και το 
θέμα της οριστικοποίησης του συμβολαίου 
για το κοίτασμα «Αφροδίτη», καθώς, και 
εδώ, απομένει μόνον η ολοκλήρωση των 
νομοτεχνικών ελέγχων και του σχεδίου 
εκμετάλλευσης, ενώ, παράλληλα, ολοκλη-
ρώθηκαν οι συζητήσεις με τις εταιρείες 
και η ενημέρωση των πολιτικών κομ-

μάτων, στο πλαίσιο του ενδεικνυόμενου 
δημόσιου διαλόγου. 

Μόνιμη βάση εξυπηρέτησης
Την ίδια ώρα, θετικά προχωρεί και 

το «φλέγον» θέμα της δημιουργίας μό-
νιμης βάσης εξυπηρέτησης των εται-
ρειών που επιχειρούν στην κυπριακή 
ΑΟΖ, κάτι που θα καταστήσει δυνατή 
τη διενέργεια ταυτόχρονων γεωτρήσεων. 
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η δημιουργία 
μόνιμης βάσης αποτελεί πάγιο αίτημα 
των εταιρειών, οι οποίες θεωρούν ότι, 
με αυτόν τον τρόπο, θα διευκολυνθεί σε 
μεγάλο βαθμό το έργο τους. 

Όπως πληροφορούμαστε, αυτήν τη 
στιγμή το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο 
Μεταφορών, το οποίο αναμένεται σύ-
ντομα να προχωρήσει στην προκήρυξη 
του σχετικού προσφοροδοτικού διαγω-
νισμού. Η μόνιμη βάση εξυπηρέτησης 
αναμένεται να αναπτυχθεί στο Βασιλικό, 
ενώ μέχρι τη δημιουργία και λειτουργία 
της θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ο 
λιμένας Λεμεσού.   

Επιχειρεί πακετοποίηση
η Άγκυρα 

Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί, διά 
της άσκησης ωμής στρατιωτικής ισχύος, να 
σύρει την ελληνική πλευρά σε μια μορφή 
πακετοποίησης του φυσικού αερίου με 
το Κυπριακό, από την οποία θα εξέλθει 
πολλαχώς κερδισμένη, αποκομίζοντας 
οφέλη εξ αμφοτέρων των θεμάτων.

Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στο μεν Κυ-
πριακό, θα προσέλθει στη διαπραγμά-
τευση από θέση ισχύος και επιβάλλοντας 
τους δικούς της όρους, στο δε θέμα της 
ενέργειας θα έχει καταφέρει να επιβάλει 
την καταστροφική, για την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, λογική της συνδιαχείρισης και 
συνεκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων 
φυσικών πόρων που ευρίσκονται εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ, πράγμα που θα ση-
μαίνει, ipso facto, άρση της κυριαρχίας 
της ΚΔ και πλήρη προτεκτορατοποίηση 
της Κύπρου από την Άγκυρα.   

Ήδη, ο Ρ. Τ. Ερντογάν, σ’ ένα ρεσιτάλ 
πρωτοφανούς θρασύτητας, κάλεσε την 
Κύπρο να συνεργαστεί για διαμοιρασμό 

και συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων με 
τους Τουρκοκυπρίους, στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας win-win, λέγοντας, μάλιστα, 
ότι η Άγκυρα ξέρει να… μοιράζεται το 
φυσικό αέριο και ότι με τον ίδιο τρόπο 
θα πρέπει να συμπεριφέρεται και η απέ-
ναντι πλευρά!

Ιδέα για Forum 
Η Λευκωσία, από την πλευρά της, αν 

και συνεχίζει να απορρίπτει τη διασύνδεση 
του κυπριακού προβλήματος με το θέμα 
του φυσικού αερίου, εκτιμώντας ότι, μια 
τέτοια εξέλιξη, «θα είναι καταστροφική 
εφ’ όλης της ύλης για την Κυπριακή 
Δημοκρατία», εν τούτοις, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες μας, φαίνεται 
να ερωτοτροπεί με την ιδέα δημιουρ-
γίας ενός κοινού ενεργειακού φόρουμ, 
με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, 
στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούν να 
ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις στα 
ενεργειακά, χωρίς, ωστόσο, να έχουν συμ-
μετοχή στη λήψη αποφάσεων, έως την 
επίλυση του Κυπριακού. Ιδέα, η οποία, 
ωστόσο, δεν προβλέπεται να βρει ευή-
κοα ώτα στην άλλη πλευρά, αφού θέση 
της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων 
είναι η σύσταση μεικτής επιτροπής από 
εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων, η 
οποία να διαχειρισθεί όλα τα ζητήματα 
φυσικού αερίου (έρευνες, εκμετάλλευ-
ση, συμφωνίες, υποδομές, μεταφορά στις 
αγορές, κατανομή εσόδων κ.λπ.), γεγο-
νός που, επί της ουσίας, θα συνιστούσε 
μιαν άτυπη αναγνώριση του κατοχικού 
μορφώματος από την ΚΔ. Επιπλέον, οι 
αξιώσεις της τουρκικής πλευράς, επί τη 
βάσει των τετελεσμένων που δημιουργεί, 
υπερβαίνουν τέτοιου είδους ρηχές συμ-
ψηφίσεις των ε/κ υποχωρήσεων με τον 
εκδιπλούμενο τουρκικό μαξιμαλισμό. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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T ο τελευταίο διάστημα, με αφορμή 
τις εντεινόμενες προκλήσεις και 
απειλές της Τουρκίας τόσο στην 

ΑΟΖ όσο και στο έδαφος της Κύπρου (γε-
ώτρηση  δυτικά της Πάφου, κίνηση του 
«Γιαβούζ» για γεώτρηση στον  κόλπο της 
Καρπασίας, σχεδιασμός για άνοιγμα της 
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, προ-
κλήσεις στην Ουδέτερη Ζώνη, πρωτόκολλο 
συνεργασίας ψευδοκράτους – Τουρκίας 
για δραστηριότητες της τουρκικής ακτο-
φυλακής στην ΑΟΖ της ΚΔ κ.λπ) αλλά 
και τη ρητορική που αναπτύσσεται από 
την ψευδοκυβέρνηση των κατεχομένων 
περί αναζήτησης λύσης στη βάση των 
δύο κρατών, άρχισε και στη δική μας 
πλευρά η συζήτηση για το πού το πάει η 
Τουρκία αναφορικά με την επιδιωκόμενη 
από αυτή λύση του Κυπριακού. Κάποιοι 
ισχυρίζονται ότι η Τουρκία επιδιώκει την 
ενσωμάτωση των κατεχομένων (πρότυπο 
Μονακό με Γαλλία), άλλοι υποστηρίζουν 
ότι η επιδίωξή της είναι η λύση των δύο 

κρατών και κάποιοι επιμένουν ότι η Τουρ-
κία υποστηρίζει τη διζωνική – δικοινοτική 
Ομοσπονδία αλλά με περιεχόμενο που 
να εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα 
(απόψεις Μουσταφά Ακιντζί).

Αναβάθμιση (Ταϊβανοποίηση) 
του ψευδοκράτους

Η δική μας άποψη αναφορικά με τη 
διαχείριση του Κυπριακού, που επιδιώκει 
η Τουρκία, όπως αυτή σχεδιάσθηκε μετά 
το Κραν Μοντανά  και άρχισε σταδιακά 
να υλοποιείται, είναι η αναβάθμιση του 
ψευδοκράτους, στον βαθμό που αυτό να 
λειτουργεί στο διεθνές σύστημα, όπως το 
- μη αναγνωρισμένο - κράτος της Ταϊβάν. 
Δηλαδή, με σχέσεις καλής γειτονίας με 
τη Κυπριακή Δημοκρατία, με εμπορικές 
και οικονομικές σχέσεις με άλλες χώρες  
και με άτυπη εκπροσώπηση σε διεθνείς 
Οργανισμούς. Η εκτίμηση αυτή συνάγεται 
από τα παρακάτω.   

1. Μια λύση διζωνικής – δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, που θα μπορούσε να γίνει 
αποδεκτή από την πλευρά μας, κατ’ ελά-
χιστον  θα προέβλεπε αποχώρηση των 
κατοχικών στρατευμάτων, κατάργηση των 
εγγυήσεων, επιστροφή εδαφών, ανάκτηση 
περιουσιών, επιστροφή προσφύγων κ.λπ. 
Όλες αυτές οι πρόνοιες της λύσης θα παρου-

σιασθούν από την τουρκική αντιπολίτευση 
σαν μια μεγάλη υποχώρηση και ήττα της 
Κυβέρνησης σε ένα θέμα – το Κυπριακό 
– για το οποίο ολόκληρο το πολιτικό σύ-
στημα της Τουρκίας υπερηφανεύεται για 
περισσότερο από μισό αιώνα. Το τελευταίο 
που θα επιθυμούσε ο Ερντογάν, ιδιαίτε-
ρα μετά την εκλογική ήττα που υπέστη 
στην Κωνσταντινούπολη, θα ήταν μια νέα  
ήττα στα εθνικά θέματα. Άλλωστε, ενόψει 
της πιθανής αποτυχίας του στις εκλογές 
του 2023, δεν θα ήθελε να έχει την τύχη 
του πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές, 
ο οποίος καταδικάσθηκε το 1960 στην 
εσχάτη των ποινών για εθνική προδοσία 
και εκτελέσθηκε, για πολύ πιο ασήμαντα 
θέματα από μια λύση του Κυπριακού όπως 
περιεγράφη πιο πάνω.

2. Βασική προϋπόθεση της αναβάθμισης 
του ψευδοκράτους είναι η συνεργασία με 
την  Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία στο 
τέλος θα φέρει και την άτυπη αναγνώρι-
σή του, έτσι ώστε να προχωρήσουν και 
τα άλλα κράτη και  διεθνείς Οργανισμοί 
στη συνεργασία με αυτό. Στην παρούσα 
περίοδο, η Τουρκία και το ψευδοκράτος 
έχουν στα χέρια τους τρία εργαλεία, τα οποία 
θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν 
προκειμένου να επιτύχουν τη συνεργασία 
με την Κ.Δ.

Ουδέτερη Ζώνη
 Το ένα είναι η Ουδέτερη Ζώνη. Εν όψει 

της διαφαινόμενης αποχώρησης της Ειρη-
νευτικής Δύναμης λόγω απουσίας συνομι-
λιών για τη λύση – αυτό προβλέπεται στους 
όρους εντολής των ειρηνευτικών δυνάμεων 
του κεφαλαίου 6, όπως καθορίζονται από 
το τμήμα ειρηνευτικών αποστολών του 
ΟΗΕ – εκτιμούμε ότι ο τουρκικός στρατός 
θα προβεί σε προκλήσεις στην ΟΖ, έτσι 
ώστε, προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη 
και ασφάλεια στη περιοχή  και να καταστεί 
δυνατή η εκμετάλλευση των περιουσιών 
από τους ιδιοκτήτες, να υπάρξει συνεργα-
σία των «αρχών» του ψευδοκράτους με τις 
Αρχές της ΚΔ. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο 
Ορζερσάι προ μηνών σε συνέντευξή του, 
κατά την οποία εξέφρασε την άποψη ότι η 
ΟΖ θα πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργεί 
σήμερα η Πύλα. 

Φυσικό Αέριο
Το δεύτερο εργαλείο είναι το φυσικό 

αέριο. Η θέση της Τουρκίας και του ψευ-
δοκράτους, αναφορικά με το φυσικό αέριο 
στα νότια οικόπεδα της ΚΔ, είναι η σύσταση  
μιας μεικτής επιτροπής από προσωπικό 
της ΚΔ και του ψευδοκράτους, η οποία 
να διαχειρισθεί όλα τα ζητήματα φυσικού 
αερίου (έρευνες, εκμετάλλευση, συμφωνίες, 

υποδομές, μεταφορά στις αγορές, κατανομή 
εσόδων κ.λπ).  Με λίγα λόγια, μια άτυπη 
αναγνώριση του ψευδοκράτους από την 
ΚΔ. Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε ο ίδιος 
ο Ερντογάν σε προεκλογική ομιλία του 
στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη 
εβδομάδα, λέγοντας: «…Λέμε στους Ε/Κ 
να συστήσουν μια κοινή επιτροπή για να 
μοιρασθούν το φυσικό αέριο με τους Τ/Κ 
και αυτοί μας λένε ότι θα αναγνωρίσουν 
έτσι την  ΤΔΒΚ. Και εμείς τους λέμε ότι αυτό 
δεν σημαίνει αναγνώριση. Δεν βλέπετε 
πώς λειτουργεί η Ταϊβάν που, ενώ δεν 
αναγνωρίζεται, όμως έχει εμπορικές και 
οικονομικές  σχέσεις με όλες τις χώρες;».

 
Περίκλειστη περιοχή
Αμμοχώστου

Και το τρίτο εργαλείο που έχουν στη 
διάθεσή  τους Τουρκία και ψευδοκράτος, 
είναι η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώ-
στου. Ήδη η ψευδοκυβέρνηση των κατε-
χομένων κοινοποίησε τις προθέσεις της 
για το πώς σκοπεύει να προχωρήσει στο 
άνοιγμα της κλειστής περιοχής. Μεταξύ 
άλλων, διατύπωσε την πρόθεσή της να 
καλέσει και τους Κύπριους ιδιοκτήτες 
και επιχειρηματίες να επιστρέψουν  και 
να εκμεταλλευθούν τις περιουσίες τους. 
Προκειμένου να γίνει αυτό, βέβαια, απαι-

τείται  συνεργασία  με τις Αρχές της ΚΔ, 
κάτι που είναι και η βασική επιδίωξη των 
Τούρκων στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
σχεδίου αναβάθμισης του ψευδοκράτους.

 Αν τελικά επιτρέψουμε στην Τουρκία 
να υλοποιήσει τον πιο πάνω σχεδιασμό, 
που ασφαλώς θα αποτελεί και την οριστική 
διευθέτηση του Κυπριακού, η Τουρκία θα 
έχει πετύχει τους στρατηγικούς της στό-
χους όπως τους έθεσε τη δεκαετία του ‘50 
(σχέδιο Νιχάτ Ερίμ) και τους αναπροσάρ-
μοσε αργότερα εξαιτίας των ενεργειακών 
σχεδιασμών στην ανατολική Μεσόγειο και 
του νεο-οθωμανικού οράματος να καταστεί 
μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, το κράτος της ΚΔ 
θα λειτουργεί ως ένα οιονεί προτεκτοράτο 
της Τουρκίας και σε βάθος χρόνου, μέσω 
των οργανωμένων μεταναστευτικών ροών 
αλλά και της διεκδίκησης των περιουσιών 
των Τ/Κ στα ελεύθερα εδάφη, θα αλλοιωθεί 
η πληθυσμιακή αναλογία καθώς και η 
ελληνική και χριστιανική ταυτότητα της 
κοινωνίας με απώτερο στόχο την  τουρκο-
ποίηση ολόκληρης της Κύπρου (Σχέδιο 
ανάκτησης Κύπρου του Ισμαήλ Τάνσου).

(Σε επόμενο άρθρο. «Μπορούμε να απο-
τρέψουμε τους σχεδιασμούς της Τουρκίας 
και με ποιον τρόπο;»)

*Αντιστράτηγος ε.α.

Το σχέδιο Β’ της Τουρκίας για την Κύπρο και πώς θα το υλοποιήσει 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ*
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -  
ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Έναν από τους βασικούς 
άξονες της επέκτασης 

του ερευνητικού 
προγράμματος 

αποτελεί ο νέος κύκλος 
αδειοδότησης, ο οποίος 

θα διενεργηθεί περί 
τα τέλη του τρέχοντος 

έτους ή αρχές του 
ερχομένου



Α
π’ ό,τι φαίνεται, η Τουρ-
κία διεξάγει μια ύπου-
λη ιδεολογική μάχη, 
η οποία συνοδεύει τις 
στρατιωτικές, ναυτικές, 
δημογραφικές και άλλες 
εκστρατείες της εις βάρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Εν συ-
ντομία, η Τουρκία αγωνίζεται υπέρ των 
σκοτεινών αρχών του νεο-οθωμανισμού 
και κατά των διαφωτισμένων θεμελίων της 
δημοκρατίας, όπως το κράτος δικαίου, η 
ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Ως εκ τούτου, έχω γράψει αυτό το άρθρο για 
να σηματοδοτήσω την επέτειο του «Σχεδίου 
Macmillan» και για να εξηγήσω πώς η 
Τουρκία εφαρμόζει μια ενισχυμένη μορφή 
του «Δόγματος Macmillan» στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της 
ΚΔ. Έτσι, συμπληρώνω το προηγούμενό 
μου άρθρο γι’ αυτό το «Δόγμα». Είχε τον 
τίτλο «Συνταγή για νεο-αποικιοκρατία» 
και δημοσιεύτηκε στη «Σημερινή» στις 
17 Ιουνίου 2018. (Δείτε: https://simerini.
sigmalive.com/article/2018/6/17/suntage-
gia-alekte-neo-apoikiokratia/) 

Μια υπενθύμιση
Στη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, 

στις 26 Ιουνίου 1958, ο Alan Lennox-
Boyd, ο Βρετανός τότε Υπουργός Αποικιών, 
προσδιόρισε τα «δύο βασικά θεμέλια» 
του «Σχεδίου Macmillan», του Βρετανού 
τότε Πρωθυπουργού. Έτσι, εντόπισε την 
ουσία του «Δόγματος Macmillan», όπως 
έχω ονομάσει αυτόν τον νεο-αποικιακό 
τρόπο σκέψεως.

Ο κ. Lennox-Boyd εξήγησε ότι το πρώ-
το «θεμέλιο» είναι «η αρχή του συνεται-
ρισμού». Σύμφωνα με αυτήν, η Νήσος 
Κύπρος πρέπει να βρίσκεται στη γροθιά 
ενός «συνεταιρισμού». Σε αυτό, πρέπει να 
συμμετέχουν όχι περισσότερο, αλλά όχι 
λιγότερο, από πέντε εταίροι – το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (HB), η Τουρκία, η Ελλάδα 
και «οι δύο κοινότητες» στην Κύπρο. Το 
δεύτερο «θεμέλιο» είναι «η πολιτική της 
κοινοτικής αυτονομίας». Αυτή απαιτεί η 
κάθε κοινότητα όχι μόνο να «διαχειρίζε-
ται», αλλά και να «ελέγχει» τις «δικές της 
κοινοτικές υποθέσεις». (Πηγή: Hansard, 
House of Commons Debates, 26 June 
1958, Columns 615 to 616.) 

Παρόλο που το «Σχέδιο Macmillan» 
δεν εφαρμόστηκε, τα δύο «βασικά» του 
«θεμέλια» αποτέλεσαν τη βάση της Συμφω-
νίας του Λονδίνου της 19ης Φεβρουαρίου 
1959 και της ΚΔ όταν δημιουργήθηκε 
στις 16 Αυγούστου 1960. Από τότε, η 
ΚΔ παραμένει στη  γροθιά του «συνε-
ταιρισμού». Επίσης, μέσω του Άρθρου 
2 του Συντάγματος του 1960, ο λαός της 
ΚΔ παραμένει ραγισμένος από τον νεο-
οθωμανικό συνταγματικό διαχωρισμό 
των Τούρκων και μουσουλμάνων στην 
«τουρκική κοινότητα» (το 18%) από τους 
Έλληνες, ελληνορθοδόξους και άλλους μη 
μουσουλμάνους στην «ελληνική κοινό-
τητα» (το 82%). Κατά συνέπειαν, στην ΚΔ 
βασιλεύει η νεο-οθωμανική «κοινοτική 

Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΔΊΕΞΑΓΕΊ ΕΝΑΝ 
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Το «Δόγμα Macmillan»,
η Τουρκία και η ΑΟΖ της ΚΔ

αυτονομία» και απουσιάζει το πρωταρχικό 
χαρακτηριστικό της δημοκρατίας - ένας 
ενιαίος δήμος ή λαός. 

Ο Πρόεδρος Ερντογάν
Από τότε που ανέλαβε την Προεδρία της 

Τουρκίας το 2014, ο Πρόεδρος Ερντογάν 
έχει κάνει αυτό που είχε κάνει προηγου-
μένως ως Πρωθυπουργός της Τουρκίας 
από το 2003 έως το 2014. Έχει χρησιμο-
ποιήσει επιθετικές ανακοινώσεις, καθώς 
και προκλητικές πράξεις, με σαφή στόχο 
τον εκφοβισμό και την υπονόμευση της 
ΚΔ. Παράλληλα, είτε επίτηδες είτε κατά 
σύμπτωση, ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει 
ακολουθήσει το «Δόγμα Macmillan». Θα 
αναφερθώ σε δύο πρόσφατες τουρκικές 
προεδρικές δηλώσεις προτού εξηγήσω 
πώς κάθε μια αποτελεί προσαρμογή του 
«Δόγματος Macmillan». 

Στις 30 Μαΐου 2019, μετά από μια 
συνάντηση του Συμβουλίου Εθνικής 

Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την ηγε-
σία του, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέδωσε 
μια γραπτή δήλωση. Αυτή διακήρυξε 
ότι το Συμβούλιο «επιβεβαίωσε την 
αποφασιστικότητά του να προστατεύ-
σει τα δικαιώματα και συμφέροντα 
της Δημοκρατίας της Τουρκίας, της [«]
Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας 
Κύπρου[»] και των Τουρκοκυπρίων». 
Επίσης, σε μια υποκριτική εκδήλωση 
της οργουελικής «διπλής σκέψης», το 
Συμβούλιο «υπογράμμισε» ότι «πρέπει 
να αποφευχθούν προκλητικές πράξεις, 
καθώς και ανεύθυνες δηλώσεις». Το 
Συμβούλιο πρόσθεσε ότι «η Τουρκία 
θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν 
θα επιτρέψει την υλοποίηση των τετε-
λεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Μέρες αργότερα, στις 18 Ιουνίου 2019, 
απαντώντας σε διάφορες εξελίξεις σε 
σχέση με την ΑΟΖ της ΚΔ, ο Πρόεδρος 

Ερντογάν γελοιοποίησε αυτό που περι-
έγραψε ως «το ένταλμα σύλληψης για το 
προσωπικό στο [τουρκικό] πλοίο που φέρει 
το όνομα «Fatih» που έχει εκδοθεί από 
την  [«]Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της 
Νότιας Κύπρου[»]». Έτσι, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν φαίνεται ότι περιφρόνησε τη 
διαταγή ενός νόμιμου δικαστηρίου ενός 
νόμιμου κυρίαρχου κράτους. Παρακάτω 
είναι αυτά που είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν, 
όπως καταγράφτηκαν σε επίσημη γραπτή 
ανακοίνωσή του:

«Τους είπαμε ‘Ελάτε να τους πάρετε, 
αν μπορείτε’. Δεν μπορούν να το κάνουν. 
Επειδή είμαστε η Τουρκία. Είμαστε Τούρ-
κοι. Δεν θα το επιτρέψουμε. Τα πλοία μας 
βρίσκονται στην περιοχή. Πρόσθετα [πλοία] 
πλησιάζουν. Τέσσερα θα διεξάγουν εργασίες 
στην περιοχή. Θα εκτελέσουμε αυτές τις 
εργασίες με καθοριστικό τρόπο. Δεν θα 
επιτρέψουμε σε κανέναν να σφετεριστεί 
τα δικαιώματα των αδελφών μας στη [«]

Η Τουρκία αγωνίζεται 
υπέρ των σκοτεινών 

αρχών του νεο-
οθωμανισμού 
και κατά των 

διαφωτισμένων 
θεμελίων της 

δημοκρατίας, όπως 
το κράτος δικαίου, 

η ελευθερία και 
η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Τ ι έχει να κάνει με το «Δόγμα 
Macmillan» η στρεβλωμένη 
λογική του Προέδρου Ερντο-

γάν; Θα εξηγήσω.
Πρώτον, ο Πρόεδρος Erdogan ου-

σιαστικά αναγνωρίζει την «αρχή του 
συνεταιρισμού» και ότι αφορά πέντε 
μέρη – τις «δύο κοινότητες» και τα 
«τρία εγγυητικά κράτη». Αυτό εξηγεί 
την κριτική του κατά της Γαλλίας, η 
οποία δεν είναι μέρος του «συνεται-
ρισμού». Συνεπώς, σε αρμονία με το 
«Δόγμα Macmillan», ο Πρόεδρος 
Erdogan επιμένει ότι η Γαλλία δεν 
έχει κάποιο «λόγο» στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Αυτό, παρά το γεγονός 
ότι η Γαλλία είναι μεσογειακό κρά-

τος, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Οργάνωσης των Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ), ιδρυτικό μέλος 
του ΝΑΤΟ και εταίρος του ΗΒ, της 
Ελλάδας και της ΚΔ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). Ως εκ τούτου, η Τουρκία 
φαίνεται ότι ενοχλείται από τον αυξα-
νόμενο ρόλο της Γαλλίας στην ΚΔ, που 
αμφισβητεί το πρώτο «θεμέλιο» του 
«Δόγματος Macmillan». Δεύτερον, ο 
Πρόεδρος Ερντογάν υποστηρίζει μια 
ενισχυμένη μορφή της «πολιτικής της 
κοινοτικής αυτονομίας», δηλαδή του 
δεύτερου «θεμελίου» του «Δόγματος 
Macmillan». Από τη μια, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν θεωρεί ότι μία από τις «δύο 
κοινότητες», αυτή των «Ελληνοκύ-

πριων», ελέγχει την δήθεν «Ελλη-
νοκυπριακή Κυβέρνηση της Νότιας 
Κύπρου». Από την άλλη, θεωρεί ότι 
η «κοινότητα» των «Τουρκοκυπρί-
ων» ελέγχει την δήθεν «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». 
Όμως, σύμφωνα με τον νόμο, τέτοιες 
οντότητες δεν υπάρχουν. Μάλιστα, 
το Ψήφισμα 541 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ κατακρίνει την 
ντε φάκτο οντότητα στα κατεχόμενα 
ως «άκυρη». Επειδή είναι «άκυρη», 
δεν μπορεί να έχει «δικαιώματα» ή 
«συμφέροντα», όπως φαντάζεται ο 
Πρόεδρος μιας κατοχικής δύναμης.

Με την ίδια στρεβλωμένη λογική, 
ο Πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί τους 

«Τουρκοκυπρίους» ομαδικά ως δι-
καιούχους «δικαιωμάτων και συμφε-
ρόντων» στην ΑΟΖ της ΚΔ. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, είναι 
τα κυριαρχικά κράτη που δικαιούνται 
να έχουν ΑΟΖ μαζί με σχετικά κυρί-
αρχα δικαιώματα. Με σεβασμό, καλώ 
τον Πρόεδρο Ερντογάν να διαβάσει 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας του 1982, το οποίο η 
Τουρκία ποτέ δεν έχει υπογράψει. 
Το άρθρο 56 αναφέρεται στα «κυρι-
αρχικά δικαιώματα» του «παράκτιου 
κράτους». Οι μόνες «κοινότητες» που 
αναφέρονται στη Σύμβαση είναι η 
«διεθνής κοινότητα» και οι «αλιευ-
τικές κοινότητες»!

Στρεβλωμένη λογική

Βόρεια Κύπρο[»]».
Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε να 

περιφρονεί τον Πρόεδρο Macron της 
Γαλλίας, ο οποίος είχε καλέσει την Τουρκία 
να αποχωρήσει από την ΑΟΖ της ΚΔ. Ως 
απάντηση, ο Τ. Ερντογάν έθεσε ορισμένα 
ρητορικά ερωτήματα:

«Ποιος είσαι εσύ [Πρόεδρε Macron], 
να μας πεις να αποχωρήσουμε; Έχετε 
ακτές εδώ [στην Ανατολική Μεσόγειο]; 
Όχι. Έχετε κάτι να κάνετε εδώ; Όχι. Όμως, 
η Τουρκία όχι μόνον έχει ακτές εδώ, αλλά 
είναι και εγγυητικό κράτος [«guarantor 
state»] στην Κύπρο. Η Ελλάδα έχει λόγο 
εδώ. Το ΗΒ έχει λόγο εδώ. Γιατί; Επειδή 
είναι και αυτά εγγυητικά κράτη».

Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρόσθεσε: 
«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής. Κανείς 
δεν μπορεί να μας σταματήσει από την 
επιδίωξη των δικαιωμάτων και των συμ-
φερόντων των Τουρκοκυπρίων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Θα κάνουμε θυσίες, αν 
χρειαστεί, αλλά ποτέ δεν θα υποκύψουμε 
στην αδικία». 

Συμπεράσματα
Αν και πολλοί πολίτες της ΚΔ δεν το 

παίρνουν χαμπάρι, η Τουρκία διεξάγει 
έναν ψυχολογικό πόλεμο,  τον οποίο συ-
νοδεύει μια μακρόχρονη κατοχή και μια 
καινούργια εκστρατεία στη θάλασσα. Σε 
αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο, το «Δόγμα 
Macmillan» είναι ένα χρήσιμο ιδεολο-
γικό και πρακτικό όπλο. Έτσι, σιγά σιγά, 
η ΚΔ στραγγαλίζεται από μια επιθετική, 
ανένδοτη και ανήθικη κατοχική δύναμη. 
Η ΚΔ, η ΕΕ και τα μέλη του ευρύτερου 
δημοκρατικού κόσμου πρέπει να κατα-
νοήσουν αυτές τις πραγματικότητες και 
να ανταποκριθούν έντονα. Διαφορετικά, 
σταδιακά ή ξαφνικά, ο νεο-οθωμανισμός 
κινδυνεύει να θριαμβεύσει στην νοτιο-
ανατολική γωνία της Ευρώπης, δηλαδή 
στη γενέτειρα της δημοκρατίας.

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι από-

ψεις του είναι προσωπικές.



«Δ
εν περι-
μένουμε 
από κα-
νέναν, απ’ 
όσους του 
συμπερι-
φέρθηκαν 

ανέντιμα και ανήθικα να τον δικαιώσουν. 
Έχει ήδη δικαιωθεί…». Το χειροκρό-
τημα, στην αρχή, ήταν κάπως χλιαρό. 
Όσο όμως περνούσαν τα δευτερόλε-
πτα γινόταν όλο και πιο παρατεταμέ-
νο, όλο και πιο σίγουρο, όλο και πιο 
βροντερό. Ήταν όντως εκείνο το λεπτό 
που σηματοδότησε την μετά θάνατον 
δικαίωση του Δημήτρη Χριστόφια στη 
συνείδηση των ΑΚΕΛιστών, οι οποίοι 
κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό Της Του Θεού 
Σοφίας στον Στρόβολο, για να του πουν 
το στερνό αντίο. Ο Άντρος Κυπριανού, 
βαθύτητα συγκινημένος, σφίγγοντας τα 
χείλη και κουνώντας συγκαταβατικά  το 
κεφάλι, πήρε μια βαθιά ανάσα για να 
προσθέσει: «Ακριβώς, σύντροφοι και 
συντρόφισσες, αυτή είναι η δικαίωσή 
του». Κάπως έτσι, το ΑΚΕΛ, πέρασε και 
επισήμως στη μετά  Χριστόφια εποχή. 
Ενός ηγέτη που μισήθηκε αλλά και αγα-
πήθηκε όσο λίγοι. 

«Ο νεκρός δεδικαίωται»;
Ο Δημήτρης Χριστόφιας αποτε-

λούσε και θα συνεχίσει να αποτελεί 
μια εμβληματική προσωπικότητα για 
την Αριστερά στην Κύπρο. Άλλωστε, 
η όλη πολιτική του σταδιοδρομία, με 
αποκορύφωμα την καταξίωσή του να 
εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα της Δημο-
κρατίας το 2008, αποτελεί το πιο τρανό 
παράδειγμα. Ήταν ο πρώτος κομμουνι-
στής Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Το ΑΚΕΛ στη μετά Χριστόφια εποχή

στην διακυβέρνηση του τόπου κρίθηκε 
ως αποτυχημένη από τους ίδιους τους 
πολίτες, οι οποίοι εξέλεξαν το 2013 στον 
προεδρικό θώκο τον Νίκο Αναστασιάδη. 
Το ΑΚΕΛ, εδώ και χρόνια προσπαθεί 
να πείσει πως δεν φταίει για όλα ο Χρι-
στόφιας, αφού τις μεγαλύτερες ευθύνες 
για την κατάρρευση του τόπου, όπως 
υποστηρίζει, τις φέρουν οι τράπεζες. Η 
διακυβέρνηση Χριστόφια σημαδεύτηκε 
επίσης και από την φονική έκρηξη στο 
Μαρί, η οποία χρεώθηκε σε προσωπι-
κό επίπεδο στον Χριστόφια μέσα κι από 
το «πόρισμα Πολυβίου». Μέσα σ’ αυτό 
το πολιτικό – κοινωνικό – οικονομικό 
περιβάλλον, λοιπόν, δεν ήταν λίγες οι 
φορές που στο ΑΚΕΛ έκαναν λόγο για 
δαιμονοποίηση του κόμματος και κυρίως 
του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Για πρώτη φορά,  ωστόσο, ο σημερινός 
ηγέτης του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για δικαίωση 
του τεθνεώτος, παραπέμποντάς μας έτσι 
συνειρμικά στη φράση του Αποστόλου 
Παύλου, «ο νεκρός δεδικαίωται». 

Με τον Δημήτρη 
Χριστόφια να 

αποτελεί πλέον 
ιστορία, το ΑΚΕΛ 

καλείται, τη δικαίωση, 
για την οποία έκανε 

λόγο ο Άντρος 
Κυπριανού στον 

επικήδειό του λόγο, 
να τη μεταφράσει σε 

πράξη

Στο ερώτημα «ποιες εκλογές θεωρούνται 
οι πιο δύσκολες;», η απάντηση είναι ότι 
η κάθε αναμέτρηση είναι διαφορετική 

και χαρακτηρίζεται από διαφορετικές παρα-
μέτρους. Οι Ευρωεκλογές, για παράδειγμα, 
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αποχή, κάτι 
που αρκετές φορές ευνοεί τις εκπλήξεις. Στις 
Ευρωεκλογές του 2019, λ.χ., μεμονωμένοι 
γνώριζαν ή ανέμεναν το διψήφιο της ΕΔΕΚ, 
ή ότι η ΔΗΠΑ θα κατέγραφε ποσοστό άνω 
του 3%. Όσον αφορά το ποσοστό της ΔΗΠΑ, 
μόνον το «Σίγμα» ανέδειξε ότι θα μπορούσε 
να ξεπεράσει το 3%, παρόλο που η κρυφή 
ψήφος το έσπρωξε ακόμα πιο πάνω. Πέραν, 
όμως, της ποιοτικής ανάλυσης των Ευρω-
εκλογών, ιδιαίτερη σημασία έχει πάντοτε 
και η αριθμητική ανάλυση, έχοντας πάντο-
τε κατά νουν ότι οι Ευρωεκλογές δεν είναι 
Βουλευτικές. Πέραν του γεγονότος ότι στις 
Ευρωεκλογές η ψήφος είναι χαλαρότερη 
και ευκολότερα ο εκλογέας μετακινείται και 
γενικά ψηφίζει με διαφορετικά κριτήρια, το 
σύστημα στις Βουλευτικές είναι διαφορε-
τικό. Η χώρα χωρίζεται σε περισσότερες 
από μία περιφέρειες και η ψήφος δίδεται 
ανά περιφέρεια, ταυτόχρονα, η ψήφος είναι 
περισσότερο κομματική. 

Αποχή 
Την τελευταία 10ετία η αποχή στην 

Κύπρο έχει ακολουθήσει ανοδική πορεία 
και έχει υπάρξει η κυρίαρχη παράμετρος, 
η οποία έχει επενεργήσει καταλυτικά στις 
τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ακόμα και 
στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα 
παλαιότερα χρόνια η αποχή καταγραφόταν 
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ το 2004 
για πρώτη φορά ίσως η αποχή είχε καταγρα-
φεί σε πρωτόγνωρα για την Κύπρο επίπεδα. 
Ανήλθε στο 27,5% και θεωρήθηκε λογική 
για αναμέτρηση ευρωπαϊκών εκλογών. Απ’ 
εκεί και πέρα εκτινάχθηκε. Στις Βουλευτικές 
του 2011, όπου παραδοσιακά η αποχή ήταν 
χαμηλή, συνολικά απείχαν 113.216 εκλογείς, 
ποσοστό 21,3%. Το ποσοστό αποχής όσον 
αφορά τους δημάρχους, στις Δημοτικές του 
2011, έχει καταγραφεί στο 33,38% (128.113 
εκλογείς), ενώ για τα δημοτικά συμβούλια στο 
35,36% (152.483 εκλογείς). Στις Προεδρικές 
του 2013 η αποχή τον 1ο γύρο ανήλθε σε 
16,86% (91.957 εκλογείς) και στον 2ο γύρο σε 
18,42% (100.484 εκλογείς). Στις Ευρωεκλογές 
του 2014 η αποχή υπήρξε η υψηλότερη 
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αφού, επί συνόλου 606.919 εγγεγραμμένων 
εκλογέων (Ε/κ και Τ/κ), συνολικά 340,025 
εκλογείς απείχαν, ποσοστό 56%. Στις Βου-
λευτικές του 2016 η αποχή έχει καταγραφεί 
στο 33,26%, συγκεκριμένα 180.644 εκλογείς 
απείχαν. Στις Προεδρικές του 2018 η αποχή 

στον Α’ γύρο έχει καταγραφεί στο μέγιστο 
ιστορικό όσον αφορά προεδρικές εκλογές 
στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο 28%, όπου 
154.927 εκλογείς απείχαν. Στις Ευρωεκλογές 
του 2019 φαίνεται ότι η αποχή σταθεροποι-
είται σε επίπεδο Ευρωεκλογών, στο 55%. 

Αποχή ανά κόμμα
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο 

αξίζει αναφοράς, είναι και η αποχή ανά 
κόμμα. Δηλαδή, πόσοι από τους οπαδούς 
των κομμάτων, με βάση τις Βουλευτικές  
του 2016, απείχαν στις Ευρωεκλογές του 
2019. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική αποχή 
στις Βουλευτικές του 2016 έχει καταγραφεί 
στο 33,26%, συνολικά 180.644 εκλογείς. 
Με βάση στοιχεία από το exit poll του 
«Σίγμα» φαίνεται ότι ακόμα μια φορά ο 
ΔΗΣΥ έχει καταγράψει αρκετά χαμηλή 
αποχή, κοντά στο 9% όσων το 2016 τον 
είχαν ψηφίσει. Βεβαίως, σημειώνεται ότι ο 
ΔΗΣΥ έχει καταγράψει συσπείρωση στο 
79%, χαμηλότερη από το ΑΚΕΛ (90%), 
ενώ έχει καταγράψει σημαντικές διαρρο-
ές με μεγαλύτερες αυτή στο ΕΛΑΜ=6%, 
στο ΔΗΚΟ=3,5%, στη ΔΗΠΑ=3,2%, στην 
ΕΔΕΚ=3% και στο ΑΚΕΛ=στο 2,3%. Σχεδόν 
μηδενική αποχή έχει καταγράψει το ΕΛΑΜ, 
το οποίο έλαβε τις περισσότερες ψήφους 
του από τη συσπείρωσή του, η οποία έχει 

καταγραφεί στο 84%, ενώ κατέγραψε ση-
μαντικές εισροές από τον ΔΗΣΥ έχοντας 
και κρυφή ψήφο. Αντίθετα, η υψηλότερη 
αποχή έχει καταγραφεί σε όσους απείχαν 
το 2016, ποσοστό 93% αυτών που απείχαν 
το 2016, όπου περίπου 168.000 εκλογείς 
απείχαν και στις Ευρωεκλογές του 2019. 
Από όσους δεν είχαν δικαίωμα ψήφου το 
2016, το 80% επίσης απείχε. Πιο κάτω 
καταγράφεται το ποσοστό που απείχε για 
κάθε κόμμα. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί 
είναι στρογγυλοποιημένοι και υπολογι-
σμένοι στο κοντινότερο δυνατό σημείο.
ΔΗΣΥ ........................................................... 9%
ΑΚΕΛ ....................................................... 14%
ΔΗΚΟ ...................................................... 25%
ΕΔΕΚ ........................................................ 13%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ............................................ 83%
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ....................................... 88%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ........................................... 79%
ΕΛΑΜ ......................................................... 0%
ΑΛΛΟ ....................................................... 49%
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 2016......................... 60%
ΑΠΟΧΗ 2016....................................... 93%
Νέοι ψηφοφόροι ................................ 80%

Ποσοστά στους 
Ελληνοκυπρίους

Εάν κάνει κανείς τη διόρθωση των πο-
σοστών των κομμάτων στην κάλπη των 

Ε/κ, έχοντας στο μυαλό ότι στις επόμενες 
Βουλευτικές ψήφο θα δικαιούνται μόνον 
οι Ε/κ, τα ποσοστά αναπροσαρμόζονται 
κάπως και διαμορφώνονται ως εξής:
ΔΗΣΥ .........................................................29,5
ΑΚΕΛ ........................................................26,6
ΔΗΚΟ .......................................................14,1
ΕΔΕΚ .........................................................10,8
ΕΛΑΜ ..........................................................8,4
ΔΗΠΑ ...........................................................3,9
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ/ΣΥΜΜΑΧΙΑ .......................3,3

Με μια ματιά στα ποσοστά των κομμάτων 
αυτό που διαφαίνεται πρώτο είναι η πολύ 
σημαντική αύξηση των ποσοστών της ΕΔΕΚ, 
η οποία έλαβε και 7.983 περισσότερες 
ψήφους από τις Βουλευτικές, αλλά και η 
πολύ σημαντική αύξηση του ΕΛΑΜ, η 
οποία ενδεχομένως να το καθιστά 5ο κόμμα. 
Όσον αφορά τη ΔΗΠΑ, η οποία έλαβε 
ένα ποσοστό το οποίο αφήνει ανοικτή την 
προοπτική εισόδου στην επόμενη Βουλή, 
ενδιαφέρον είναι να δει κανείς από πού 
προήλθαν οι ψήφοι της. Περίπου 3.100 
ψήφους πήρε από εκλογείς που στις Βου-
λευτικές ψήφισαν ΔΗΣΥ, 2.800 από όσους 
ψήφισαν ΔΗΚΟ, ενώ σημαντικό είναι και 
το γεγονός ότι 1.300 ψήφους έλαβε και από 
εκλογείς που απείχαν το 2016, καθώς και 
1.200 από το ΑΚΕΛ.

*Εκλογικός Αναλυτής

κρατίας και ηγέτης κράτους μέλους της 
Ε.Ε. Ο ίδιος, δεσμεύτηκε για μια δίκαιη 
λύση και μια πιο δίκαιη κοινωνία. Η 
παγκόσμια οικονομική κρίση,  όμως, η 
οποία άρχισε από τις ΗΠΑ, συμπαρέσυρε 
πολλές χώρες στην Ευρώπη, μαζί και 

το προεκλογικό πρόγραμμα του ΑΚΕΛ 
στην Κύπρο. Ο Χριστόφιας κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει την κρίση ενός συστήματος,  
το οποίο ποτέ δεν πίστεψε. Η διαχείριση 
της κατάστασης της κυπριακής οικονο-
μίας κατά την πενταετία που βρισκόταν 

Η επόμενη μέρα
Με τον Δημήτρη Χριστόφια να απο-

τελεί πλέον ιστορία, το ΑΚΕΛ καλείται, 
τη δικαίωση, για την οποία έκανε λόγο 
ο Άντρος Κυπριανού στον επικήδειό 
του λόγο, να τη μεταφράσει σε πράξη. 
Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, από το 2013 
και εντεύθεν,  ακολουθεί μια φθίνουσα 
εκλογική πορεία, πληρώνοντας το κόστος 
της διακυβέρνησής του. Αποκορύφωμα 
ήταν οι Βουλευτικές του 2016, όταν είχε 
λάβει 25,67%, ποσοστό το οποίο αποτελεί 
και το ιστορικό χαμηλό του κόμματος. Το 
27,49% που έλαβε κατά τις πρόσφατες Ευ-
ρωεκλογές θεωρήθηκε ως ικανοποιητικό, 
καθώς τέθηκε ένα φρένο στην εκλογική 
συρρίκνωση των τελευταίων ετών. Πλέον, 
τα βλέμματα όλων, και πόσω μάλλον του 
ΑΚΕΛ, το οποίο ξεχωρίζει για την οργα-
νωτική του πειθαρχία, στρέφονται στις 
κρίσιμες Βουλευτικές του 2021. Εκλογές, 
οι οποίες θα καθορίσουν πολλά ενόψει 
των Προεδρικών του 2023 και του συ-
σχετισμού των κομματικών δυνάμεων 
όπως θα διαμορφωθούν. Αν το ΑΚΕΛ 
θέλει να διεκδικήσει με αξιώσεις την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, τότε είναι 
αντιληπτό ότι θα πρέπει να δείξει ισχυρά 
σημάδια ανάκαμψης, ανασύνταξης και 
αντεπίθεσης στην επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση.  

Με τον Άντρο ή χωρίς;      
Ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα 

τα οποία απασχολούν τους ψηφοφόρους 
του ΑΚΕΛ σε σχέση με την επόμενη 
μέρα στο κόμμα, είναι εάν τελικά την 
άνοιξη του 2020, κατά τη διεξαγωγή 
του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρί-
ου, θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία. Ο 
Άντρος Κυπριανού, σε παλαιότερές 
του δηλώσεις, είχε αφήσει να νοηθεί 
ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει 
τη θέση του Γ.Γ. του κόμματος, δίδοντάς 
μας δημοσιογραφικά την ευκαιρία, να 
διερευνήσουμε ποιοι είναι οι επικρα-
τέστεροι διάδοχοί του. Έτσι, πριν από 
περίπου ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα 
στις 15/7/2018, η «Σ» σε δημοσίευμά 
της με τίτλο, «Μετά τον Άντρο ποιος;», 
ανέλυε και εξηγούσε τους λόγους για 
τους οποίους οι Στέφανος Στεφάνου και 
Γιώργος Λουκαΐδης αποτελούν δυο εκ 
των βασικότερων διεκδικητών. Πολλοί 
είναι αυτοί που θεωρούν ότι η αλλαγή 
στην ηγεσία του κόμματος είναι επι-
βεβλημένη αν το ΑΚΕΛ θέλει να γίνει 
ξανά πρωταγωνιστική δύναμη στον τόπο, 
αφού ο Άντρος Κυπριανού, ό,τι ήταν να 
δώσει, το έδωσε. Από την άλλη βέβαια 
υπάρχει και η θέση, η οποία σημειώνει 
ότι ενδεχομένως να μην ήρθε ακόμη 
η κατάλληλη ώρα να αποχωρήσει της 
διάδοχης κατάστασης στο ΑΚΕΛ. 

Αποχή ανά κόμμα στις Ευρωεκλογές του 2019

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ*

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 10ΕΤΊΑ Η 
ΑΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΊ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΊ ΑΝΟΔΊΚΗ 
ΠΟΡΕΊΑ ΚΑΊ ΕΧΕΊ ΥΠΑΡΞΕΊ Η 
ΚΥΡΊΑΡΧΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ, Η 
ΟΠΟΊΑ ΕΧΕΊ ΕΠΕΝΕΡΓΗΣΕΊ 
ΚΑΤΑΛΥΤΊΚΑ ΣΤΊΣ ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΊΕΣ ΕΚΛΟΓΊΚΕΣ ΑΝΑΜΕ-
ΤΡΗΣΕΊΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΊ ΣΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με πάσα βεβαιότητα ποιος θα 
είναι ο επόμενος Γ.Γ του ΑΚΕΛ, στο ενδεχόμενο που τελικά αποχωρήσει ο Άντρος 
Κυπριανού, όμως είμαστε πεπεισμένοι ότι ο «μεθεπόμενος» θα είναι Χριστόφιας. 
Ο 36χρονος,  σήμερα, Χρίστος Χριστόφιας, κουβαλά ούτως ή άλλως ένα όνομα ή 
καλύτερα ένα επίθετο, βαρύ σαν ιστορία. Ασφαλώς κι αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι 
όμως ικανό, με σκληρή δουλειά από τον ίδιο, όπως τον δίδαξε ο πατέρας του, να 
ανελιχθεί στις ηγετικές θέσεις του κόμματος. Ο ίδιος, είτε το θέλει είτε όχι, είναι 
αγαπητός στον ΑΚΕΛικό κόσμο, ο οποίος, στα μάτια του βλέπει, εκτός από έναν 
πιστό στρατιώτη του κόμματος, και τον αγαπημένο Δημήτρη. Ο Χρίστος Χριστό-
φιας, από το 2015 είναι Γ.Γ. της ΕΔΟΝ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ. Το 2021, εικάζουμε ότι θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις 
βουλευτικές εκλογές, ούτως ώστε να αρχίσει για τα καλά η πολιτική του καριέρα.   

Ο «μεθεπόμενος» θα είναι Χριστόφιας   

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΊΣΤΟΦΊΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΚΑΊ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΊ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΜΊΑ ΕΜΒΛΗ-
ΜΑΤΊΚΗ ΠΡΟΣΩΠΊΚΟΤΗΤΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΡΊΣΤΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΑΛΛΩΣΤΕ, Η ΟΛΗ ΠΟΛΊΤΊΚΗ 
ΤΟΥ ΣΤΑΔΊΟΔΡΟΜΊΑ, ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΞΊΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΊ ΣΤΟ ΥΠΑ-
ΤΟ ΑΞΊΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΟ 2008, 
ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΟ ΠΊΟ ΤΡΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sigmalive.
com



O 
κλειδωμένος χάρ-
της, η κοροϊδία 
του Βαρωσιού και 
οι επιστολές που 
δεν δημοσιοποι-
ούνται… Θα πρέπει 
να καταγράψουμε 

τις πιο πρόσφατες αυτές κοροϊδίες και 
τη διαχρονικά συνεχιζόμενη έλλειψη 
πολιτικής σοβαρότητας, γιατί, τελικά, 
αποτελούν και αυτές «ιστορικές παρα-
καταθήκες» ανευθυνότητας, αδιαφάνειας 
και άκρατης περιφρόνησης του λαού και 
των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. 
Και σ’ αυτό το πλαίσιο της αδιαφάνειας 
και συσκότισης είναι δικαιολογημένο το 
ερώτημα: «Μήπως Κύπρος και Τουρκία 
συμφώνησαν στη μοιρασιά της ΑΟΖ»;  
https://i-epikaira.blogspot.com/2019/06/
iepikaira.html  (8.6.2019). 

Χάρτες στο Μον Πελεράν
Στις διαπραγματεύσεις του Μον Πελε-

ράν μάς είπαν ότι αμφότερες οι πλευρές 
είχαν καταθέσει χάρτες. Ούτε τους είδα-
με, ούτε ξέρουμε τι περιελάμβαναν και 
τι παραχωρούσε η δική μας πλευρά.  Οι 
Τούρκοι απέσυραν τον δικό τους χάρτη 
που είχε δώσει ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί. Το επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος 
Τύπου των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ. 
«Ύστερα από αίτημα του κ. Ακιντζί, τα ΗΕ 
επέστρεψαν τον χάρτη που είχε καταθέσει 
στις 11 Ιανουαρίου του 2017 στη Γενεύη». 

(«Φ»,  25.9.2018, Άριστου Μιχαηλίδη 
- Ο χάρτης του εδαφικού και παραμύθια 
με πολιτικούς νάνους).

Ο χάρτης της δικής πλευράς, όμως, 
παρέμεινε αμπαρο-κλειδωμένος με το 
άγνωστο περιεχόμενό του. 

Πάω πίσω στις διαπραγματεύσεις του 
Μον Πελεράν, γιατί μας είχε λεχθεί ότι σ’ 
εκείνες τις διαπραγματεύσεις του Ιουνίου 
2017 για «επανένωση», ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης έκανε μεγάλες υποχωρήσεις 
για διαμοιρασμό εξουσίας (power sharing) 
μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων 
σε «δύο συνιστώντα κράτη» και, έχοντας 
υπόψη ότι οι Τούρκοι πρώτα παίρνουν, μετά 
διαφωνούν και αναμένουν περισσότερα, 
είναι δικαιολογημένο να διερωτηθούμε τι 
πράγματι παραχώρησε τότε ο Αναστασιάδης 
με τον διπλο-κλειδωμένο ακόμα χάρτη. 
Και, μήπως αυτή η μοιρασιά εξουσίας 
περιλαμβάνει και θαλάσσιο χώρο; 

Και ενόσω υπάρχει αυτή η συσκότιση 
και αδιαφάνεια, και κλειδωμένος ξεχα-
σμένος ο χάρτης Αναστασιάδη, έχουμε το 
δικαίωμα να διερωτόμαστε αναζητώντας 
την αλήθεια. 

«Άνοιγμα Βαρωσίων»
Στις 19 Ιουνίου 2019, η εφημερίδα 

«Αλήθεια» έγραψε ότι, όπως ανακοίνωσε 
την προηγουμένη ο «υπουργός εξωτε-
ρικών» των κατεχομένων, Κουντρέντ 

Της Κυριακής

Πολιτική 10
30.06.2019

O κλειδωμένος χάρτης και
η κοροϊδία του Βαρωσιού 

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΟΖ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥ-
ΝΤΑΙ. Η ΣΥΝΕΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
1980 ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΩ-
ΣΙΑ 
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Οζερσάι, το «υπουργικό» τους αποφά-
σισε να συστήσουν μια επιτροπή ειδικών 
που θα μπει στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου για «επιστημονική κατα-
γραφή» των περιουσιακών στοιχείων, 
ακινήτων και μη, και να διαπιστώσει το 
περιουσιακά στοιχεία των βακουφίων… 
και ότι «θα ενεργήσουν με τρόπο που να 
μην παραβιάζονται τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των ‘παλιών κατοίκων’ των 
Βαρωσίων και του ‘τμήματος βακουφίων’».  
Ο Οζερσάι αναφέρθηκε και στο μαρω-
νίτικο χωριό Καρπάσια, λέγοντας ότι θα 
υπογραφούν συμβόλαια και κάποιοι που 
μένουν σε σπίτια στο εν λόγω χωριό θα 
μετακινηθούν, έτσι, ένας μικρός αριθμός, 
είπε, περίπου 10-15 σπίτια, θα μπορέσουν 
να επιστραφούν σε Μαρωνίτες. 

Την ίδια μέρα, 19.6.2019  (Sigmalive), 
ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ έσπευσε 
να προσθέσει ότι «η κλειστή πόλη των 
Βαρωσίων, η οποία είναι πόλη φάντασμα, 
θα γίνει και πάλι Λας Βέγκας», υποστηρί-
ζοντας ότι το ψευδοκράτος θα αποκτήσει 
«εμπορική αξία». Επίσης, σε εκδήλωση την 
ίδια μέρα (19.6.2019), ο Τατάρ υπέδειξε 
ότι τα «Βαρώσια είναι εντός της περιοχής 
τους και ο στρατός τους τα προστατεύει» και 
μίλησε για δύο κράτη, τονίζοντας πως ό,τι 
κάνουν είναι με τη γνώση της Τουρκίας… 

Την επομένη, 20.6.2019, η «Αλήθεια» 
έγραψε: «Εξαγγελία στα κατεχόμενα για 
άνοιγμα της κλειστής πόλης υπό τουρ-
κοκυπριακή διοίκηση - Προέκταση του 
ψευδοκράτους στην Αμμόχωστο». 

Στις 21.6.2019 («Φιλελεύθερος»), 
«Οζερσάι -  Δεν λήφθηκε απόφαση για 
άνοιγμα Βαρωσίων». 

Βρετανικά έγγραφα:
Το Βαρώσι σε «λύση-πακέτο» 

Για να δούμε τι λένε και τα βρετανικά 
έγγραφα και πρώην Υπ. Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας της «κηδεμόνος» Βρετανίας. 
Το 1979/80 οι Αμερικανοί υποστήριζαν 
ότι το θέμα Αμμοχώστου/Βαρωσιού έπρε-
πε να ξεκαθαρίσει ως ξεχωριστό θέμα, 
όμως ο Βρετανός Υπ. Εξωτερικών Ντέιβιντ 
Όουεν (David Owen) διαφωνούσε και 
υποστήριζε ότι έπρεπε να περιλαμβάνεται 
σε λύση-πακέτο. 

Συνέπεια πολιτικής ταυτισμέ-
νης με εκείνην των Τούρκων 

Στις 10 Απριλίου 2015: Ο τότε Υπ. 
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Φίλιπ 
Χάμοντ (Philip Hammond), σημερνός 
Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σε προεκλογική ομιλία του 
στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 

Ο ΦΊΛΊΠ ΧΆΜΟΝΤ, 
ΣΗΜΕΡΊΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΏΝ ΤΟΥ 
ΗΝΏΜΕΝΟΥ ΒΆΣΊΛΕΊΟΥ.

O ΛΟΡΔΟΣ ΝΤΕΙΒΊΝΤ ΟΟΥΕΝ.

Πόσο απέχουν 
σήμερα η βρετανική 
και τουρκική θέση 
από τότε, μείον την 

κοροϊδία;
Το μόνο που μας 
μένει, δυστυχώς 
και τραγικά, είναι 
η σκέτη κοροϊδία 

τόσο από τους 
Τούρκους, όσο
και από τους
δικούς μας

στο Λονδίνο, ερωτηθείς για το θέμα της 
Αμμοχώστου, είπε ότι το θέμα της Αμμο-
χώστου θα λυθεί με μια ολοκληρωμένη 
διευθέτηση και όχι ξεχωριστά. Συνέχεια 
και συνέπεια  της γραμμής Ντέιβιντ Όουεν, 
αλλά και των Τούρκων.  

1980: «Μίνι πακέτο», οι Τούρκοι 
ξεκαθαρίζουν για το Βαρώσι

Τον Οκτώβριο του 1980 οι Τούρκοι 
ξεκαθάρισαν ότι το θέμα θα λυθεί με συνο-
λική λύση και… με λίγη σάλτσα κοροϊδίας 
για τα μάτια των Ελληνοκυπρίων. 

Θα συγκροτηθεί, υποστήριζαν, τριμερής 
επιτροπή αποτελούμενη από τους αντι-
προσώπους της «τουρκικής ομόσπονδης 
κυβέρνησης», της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και των 
επαναπατρισμένων κατοίκων για να εκτελεί 
«δημαρχιακές υπηρεσίες». Όλες οι αποφά-
σεις της επιτροπής θα εκτελούνται από την 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία θα είναι υπεύθυνη 
για την αστυνόμευση της περιοχής όπου 
θα επανεγκατασταθούν κάτοικοι. 

Πρόσβαση στην περιοχή θα επιτρέπεται 
μέσω check points που θα καθορίσουν 
και θα ελέγχουν οι τουρκοκυπριακές 
«αρχές», αν και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ μπορεί 
να έχει παρατηρητές. Η περιοχή θα μπορεί 
να ξανα-χρησιμοποιηθεί ως τουριστικός 
προορισμός και η «τουρκική ομόσπονδη 
δημοκρατία» θα έχει την υπευθυνότητα να 
καθορίζει δασμούς και άλλες διευκολύνσεις. 

Σύμφωνα με τον τότε μόνιμο εκπρόσωπο 
του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Αργεντινό 
Χ. Γκόμπι (Hugo Gobbi), ουσιαστικά το 
Βαρώσι θα διατηρείτο στα χέρια των Τουρ-
κοκυπρίων και του τουρκικού στρατού.

Τι γίνεται το 2019 
Πόσο απέχουν σήμερα  η βρετανική και 

τουρκική θέση από τότε, μείον την κοροϊ-
δία; Το μόνο που μας μένει, δυστυχώς και 
τραγικά, είναι η σκέτη κοροϊδία τόσο από 
τους Τούρκους, όσο και από τους δικούς 
μας. Που γνωρίζουν, αλλά συμπορεύονται 
και χρησιμοποιούν τον λαό και κυρίως τους 
πρόσφυγες ως χρήσιμους ηλίθιους. Και 
όχι μόνο τους Κερυνειώτες, αυτούς τους 
έχουν ξεγραμμένους από τον Αύγουστο του 
1974, αλλά, ακόμα χειρότερα, το επισημο-
ποίησαν και με τον «διζωνικό χάρτη» που 
έδωσαν Μακάριος/Τάσος Παπαδόπουλος 
στους Τούρκους στη Βιένη τον Μάρτιο του 
1977. (Παρεμπιπτόντως, ούτε εκείνος ο 
χάρτης αποσύρθηκε έκτοτε, παρόλο που 
οι Τούρκοι δεν έδωσαν δικό τους…).  Ας το 
πάρουν απόφαση και οι Βαρωσιώτες και 
οι Μορφίτες και όλοι οι υπόλοιποι πρό-
σφυγες/εκτοπισμένοι που δεν κατάφεραν 
να έχουν ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ενωμένη 

φωνή διεκδίκησης για επιστροφή και δέ-
χθηκαν να κατακερματιστούν στο άλογο 
της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ, ο καθένας 
στο κομματικό του μαντρί… Και η κάθε 
οντότητα να ζητά τη δική της επιστροφή, 
κάνοντας πιο εύκολο στους διάφορους 
‘ηγέτες’ μας να μας περιπαίζουν τόσο εύ-
κολα για 45 ολόκληρα χρόνια και στους 
Τούρκους να διεκδικούν δίχως σοβαρό 
επακόλουθο… 

Οι αδημοσίευτες επιστολές 
του Φόρεϊν Όφις

Για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν ακό-
μα στα «συρτάρια» και οι  επιστολές που 
έλαβε α) ο Πρόεδρος Αναστασιάδης από 
τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό (γραμμένη, 
φυσικά, από το Φόρεϊν Όφις του Σερ Άλαν 
Ντάνκαν), Τερέζα Μέι, όπως ο ίδιος δήλωσε 
στο πάρτι της βρετανικής Υπ. Αρμοστείας 
για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ, 
με ημερ. 26 Μαΐου 2019, καθώς και β) η 
επιστολή που έστειλε ο Σερ Άλαν Ντάνκαν 
στον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Βρετανίας Χρίστο Καραο-
λή, ημερ. 3 Ιουνίου 2019.  Και οι οποίες, 
σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα 
«Ελευθερία», έχουν πανομοιότυπο περι-
εχόμενο.  Αμφότεροι οι παραλήπτες δεν 
δημοσιοποιούν τις εν λόγω επιστολές, το 
περιεχόμενο των οποίων, όμως, φανερώ-
θηκε, τελικά, με άλλη επιστολή που έστειλε 
ο ίδιος αποστολέας Σερ Άλαν Ντάνκαν, 
Υφυπουργός Ευρώπης, Βορείου και Νοτίου 
Αμερικής στο Φόρεϊν Όφις, στον Λεωνίδα 
Λεωνίδου, Πρόεδρο της ΕΚΕΚΑ (Επιτροπής 
Κατεχομένων Εδαφών Αγγλίας). Και την 
οποία δημοσιοποίησε ο Λ. Λεωνίδου. Το 
κείμενο της οποίας είναι πανομοιότυπο 
με τις άλλες δύο επιστολές… 

Στις επιστολές, τελικά, ο Σερ Άλαν 
Ντάνκαν παραπλανά σε μια παράγραφο, 
αναφέροντας «όπως είπα στη Βουλή», για 
να περιλάβει πράγματα που ΔΕΝ είπε στη 
Βουλή, και σε άλλη μιλά υπό την σκιάν της 
δήλωσής του στη Βουλή στις 14 Μαΐου 
2019. Τους έγραψε:  «Πιστεύουμε ότι είναι 
κρίσιμο για τη  σταθερότητα στη Μεσόγειο 
και για την ακεραιότητα των κανονισμών 
του διεθνούς συστήματος ότι αμφισβη-
τήσεις/διαφωνίες όπως αυτήν (disputes 
such as this)… επιλύονται όχι μέσω βίας… 
αλλά μέσω διαλόγου…».

Στη Βουλή είχε πει: «Οι διερευνητικές 
γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται σε 
οποιαδήποτε περιοχή στην οποία η κυρι-
αρχία είναι υπό αμφισβήτηση». 

Μήπως αυτοί είναι οι λόγοι που δεν 
δημοσιοποιούνται οι επιστολές; 

*Ερευνήτρια /δημοσιογράφος 



Τ
ην ώρα που το τουρκικό 
γεωτρύπανο «Γιαβούζ» 
πλέει στ’ ανοικτά της 
θαλάσσιας περιοχής 
της κατεχόμενης Καρ-
πασίας, με την Αγκυρα 
να εκδίδει νέα παράνομη 

NAVTEX, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου, 
οι αξιωματούχοι της  Ε.Ε. και των ΗΠΑ 
προβάλλουν το δικό τους αφήγημα για 
το ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση 
κατά των νέων αυθαιρεσιών.

Στην Κύπρο οι κομματικοί ηγέτες πε-
ριορίζονται στα ευχολόγια. Περιμένουν 
τους «βαρβάρους», όχι με τον φόβο ενός 
θερμού επεισοδίου αλλά με το βλέμμα 
στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και 
«πόσα αππίδια χωρεί ο σάκκος» για να 
κατηγορήσουν τον διπλανό τους. Άλλοι 
επικεντρώνουν τις ανησυχίες τους για 
το πόσο θα πληγεί  ο τουρισμός, παρά 
στην προέλαση του έκνομου εισβολέα. 
Ο καθένας παπαγαλίζει τους δικούς του 
«καημούς». 

Την ίδια ώρα στα «λαγούμια» της κομ-
ματικής δράσης υπονομεύεται η αδήριτη 
ανάγκη της ενιαίας αντιμετώπισης  των 
τουρκικών προκλήσεων. Απουσιάζει από 
την ατζέντα τους ένα ενωμένο ηχηρό «όχι». 
Λες και αν ακρωτηριαστούν και άλλο τα  
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ή αν καταληφθεί ολόκλη-
ρη η Κύπρος, θα γνοιαστεί κανείς  για τα 
κομματικά  ποσοστά και όχι για   τις νέες 
εθνικές απώλειες. Πολιτικά απροσάρμοστοι 
σε συνθήκες κρίσης.

Μεσοβέζικες αποφάσεις 
Η Ε.Ε., με τις μεσοβέζικες αποφάσεις της, 

βάζει στη ζυγαριά πρώτα τις απώλειες των 
συμφερόντων της με την Τουρκία παρά 
την απομάκρυνση από τις λεγόμενες αρχές 
της. Και ας λέει ο Γιούνκερ πως τα μέτρα 
κατά της Τουρκίας «δεν θα είναι μαλακά».

Την ίδια ώρα οι ταγοί της Ε.Ε. παρατεί-
νουν τις οικονομικές και άλλες κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας που βλάπτουν περισσότερο 
τα συμφέροντα των πολιτών των χωρών 
μελών τους, παρά των Ρώσων. Τα στοιχεία 
είναι αμείλικτα: H Eυρώπη έχει απολέσει 
240 δισεκατομμύρια από τις κυρώσεις, οι 
ΗΠΑ 17 δις, η Ιαπωνία 27 και η Ρωσία 
μόνο 50 δις δολάρια. Δηλαδή, συνολικά 
284 δις, χωρίς να υπολογίζονται οι ζημιές 
που υπέστησαν οι χώρες οι οποίες επιβάλ-

λουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως 
οι χιλιάδες των ανέργων από το κλείσιμο 
εργοστασίων, τμημάτων σε βιομηχανίες 
και στην αγροτική οικονομία.

Οι εξαγγελίες της Ε.Ε., τα νομοσχέδια 
των ΗΠΑ για τον αποκλεισμό των Ρώσων 
από τα κυπριακά λιμάνια και οι στομφώδεις 
δακηρύξεις περι «αμοιβαίων συμφερόντων 
ΗΠΑ – Κύπρου - Ελλάδας –Ισραήλ» με το 
περιβόητο νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο, 
μόνο αμοιβαίες δεν είναι. Μπάζουν την 
Κύπρο στα ιμπεριαλιστικά παίγνιά τους, 
επιχειρώντας πρώτα να την αποκόψουν 
από παραδοσιακούς φίλους και δυνητι-
κούς συμμάχους. Ύστερα απομονωμένη 
και αποξενωμένη να μετατραπεί έρμαιο 
στα χέρια τους. Εμπλέκουν Κύπρο και Ελ-
λάδα στη διαμάχη τους με την Τουρκία, 
την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, εξόπλισαν 
για να καταλάβει το 40% των κυπριακών 
εδαφών. Το σίγουρο είναι πως θα την εξο-
πλίσουν ξανά όταν τα βρουν μεταξύ τους. 
Η Κύπρος με τα βαρίδια της ημικατοχής, 
τις τουρκικές παραβιάσεις και τις απειλές, 
θα γίνει το εργαλείο εφαρμογής της Pax 
Americana στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η ίδια  θύμα και ταυτόχρονα 
θύτης και θλιβερός συνεργός στις επιθέσεις 
εναντίον άλλων λαών.

Τα παραμύθια των Αμερικανών περί  
χρηματοπιστωτικής επιτήρησης και ξε-
πλύματος βρόμικου χρήματος στην Κύ-

προ, είναι η ετικέτα της συγκάλυψης για 
να αποδυναμωθεί οικονομικά και άλλο 
η «κατακουρεμένη» Κύπρος. Καθότι οι 
χώρες όπου γίνεται το μεγαλύτερο ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος είναι αυτές που 
φωνάζουν περισσότερο εναντίον άλλων.

Οι κακοήθεις δραστηριότητες των ΗΠΑ 
σε βάρος της Κύπρου έχουν καταγραφεί 
με αιματηρά γράμματα στις δέλτους της  
σύγχρονης ιστορίας του νησιού μας. Δεν 
μας είπαν ποτέ mea culpa, δεν προσπά-
θησαν να επουλώσουν τις πληγές μας, δεν 
πίεσαν όσο έπρεπε την Τουρκία. Αντίθετα 
τρέχουν να επιβάλουν πραξικοπήματα στη 
Λατινική Αμερική, ν’ ανοίξουν νέα μέτω-
πα πολέμου με τις χώρες του Περσικού 
Κόλπου. Δεν χόρτασαν με τόσο αίμα που 
χύθηκε· Κυπρος,  Ιράκ, Σερβία, Λιβύη, 
Αφγανιστάν, Συρία. 

Τώρα  μας λεν πως «στην Ανατολική 
Μεσόγειο χρειάζονται μια νέα στρατηγική», 
υποβάλλοντάς μας όρους, προϋποθέσεις 
και φόρους υποτελείας. Ζητούν να τερ-
ματιστούν οι «κακοήθεις δραστηριότητες 
της Ρωσίας και άλλων χωρών». Την ίδια 
ώρα που η Αστερόεσσα ούτε καν επιχεί-
ρησε να αναχαιτίσει εδώ και 45 χρόνια τις 
κακοήθειες της Τουρκίας. Όλα τα σχέδια 
λύσης του Κυπριακού, που παρουσίαζαν 
με τους δολιοφθορείς Βρετανούς, μόνο 
σχέδια λύσης δεν ήταν αλλά σχέδια κα-
τάλυσης. Όλα υπέρ των συμφερόντων της 

Τουρκάς και των δικών τους.
Ευτυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

είχε τη δύναμη να αντιδράσει χαρακτη-
ρίζοντας απαράδεκτους τους  όρους που 
περιλαμβάνονται στο τροποποιημένο νομο-
σχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο και ως επέμβαση 
των ΗΠΑ  στα κυριαρχικά δικαιώματα 
της χώρας μας. Όμως δεν είναι αρκετό.  

Οι πολιτικοί «τυφλοπόντικες» συνεχίζουν 
να ροκανίζουν τα θεμέλια  της εναπομείνασας 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Και οι κομματικοί 
από τα δικά τους λαγούμια υπονομεύουν. 
Είτε δικαιολογώντας έμμεσα τις τουρκικές 
προκλήσεις είτε κλαψουρίζοντας  πως μόνο 
αυτοί έχουν τρόπο να φέρουν την Τουρκία 
στο τραπέζι του διαλόγου. Το άκρον άωτον 
του παραλόγου. Η Τουρκία αρμενίζει με 
όλες τις παρανομίες του κόσμου δεμένες 
στα κατάρτια των «Πορθητών» της. Με 
τον κάθε Ερντογάν, Μπαχτσελί, Οζερσάι, 
Τατάρ και τον συνένοχο στις παρανομίες 
τους Ακιντζί,  να επιμένουν στον σφετερισμό 
και στο πλιάτσικο «τα δικά τους, δικά τους 
και τα δικά μας, όλα δικά τους».

Μια φορά ας βρεθούν ενωμένοι οι 
κομματικοί ταγοί και να απαντήσουν προς 
όλους τους «τυφλοπόντικες» ξένους και 
ντόπιους πως τούτος ο λαός  θα υπάρχει 
όσο υπάρχει άνθρωπος στη Γη. Πως δεν 
αρκεί η φλύαρη φραστική συμπαράσταση. 
Πως η ενότητα είναι το ξίφος και το δόρυ 
για την εθνική μας επιβίωση.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Πολιτικοί  
«τυφλοπόντικες»

Σ ημαντική πτυχή του Κυπριακού, 
την οποία, λίγο-πολύ, ακού-
με να συζητείται. Παλαιότερα, 

πολύ. Πρόσφατα, λίγο. Πρόσφατα, λίγο, 
διότι, πιθανώς, είναι πλέον κοινός τόπος 
ότι οι Τούρκοι δεν κάνουν πίσω σε 
αυτό το θέμα. Συνεπώς, μια μερίδα η 
οποία προωθεί τη λύση του Κυπριακού 
ταχύτατα, προτάσσοντας τους κινδύνους 
παράτασης της εκκρεμότητας, το έχει 
ήδη αφαιρέσει από την ατζέντα της.

Το κείμενο θα προσπαθήσει ακρι-
βώς να ανιχνεύσει τη σημασία της 
πτυχής αυτής για τη λύση. 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να αναφερ-
θεί ότι οι αριθμοί των εποίκων δεν 
είναι αμελητέοι. Ιδιαίτερα σε σχέση 
με το μέγεθος της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. Λέγεται, πειστικά, ότι οι 
Τουρκοκύπριοι αυτήν τη στιγμή είναι 
περί τις 80.000. Για τους εποίκους, 
οι αναφερόμενοι αριθμοί κυμαίνο-
νται. Έχουν ακουστεί από 100.000 – 
150.000, έως και 400.000. Και πιο 
πάνω ακόμη, αλλά θέλω να ελπίζω ότι 
αυτά ανήκουν στη σφαίρα της υπερβο-
λής. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι 
υπερβαίνουν τους Τουρκοκυπρίους, 
οι οποίοι έχουν καταστεί μειονότητα 
εντός της λεγόμενης τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. Και να μην είναι εκεί οι 
αριθμοί τους, έχουν ήδη αλλοιώσει τη 
φυσιογνωμία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. Ιδιαίτερα συνεκτιμώντας 
και λοιπούς αρνητικούς παράγοντες. 
Όπως την παρουσία του τουρκικού 
στρατού. Την εκτουρκιστική εκστρατεία 
που προωθεί έκπαλαι η Άγκυρα στα 
κατεχόμενα. Τον τουρκικό έλεγχο στους 
πόρους, στην πολιτική κ.λπ. 

Η παράμετρος των εποίκων είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Η δημογραφική 
σύνθεση της Κύπρου καθορίζει ανα-
πόφευκτα και το μέλλον του τόπου. 
Σε αναγνώριση αυτής της αρχής, η 
Τουρκία χρησιμοποιεί αναφανδόν 
το πληθυσμιακό χαρτί. Μέχρι πολύ 
πρόσφατα, στην Αφρίν, κατηγορήθηκε 
από τον εγχώριο πληθυσμό ότι άρχισε 
να εγκαθιστά εκεί Τουρκομάνους και 
άλλους τουρκογενείς, προκειμένου να 
αλλάξει την εθνική φυσιογνωμία. Το 
ίδιο έχει πράξει στην Κωνσταντινούπολη 
με τους Έλληνες. Όπως και στην Ίμβρο 
και στην Τένεδο. Πιο κοντά μας το έχει 
πράξει και στα κατεχόμενα, όπου ο 
γηγενής ελληνικός πληθυσμός έχει 
σχεδόν εξαφανιστεί, στο πλαίσιο μιας 
σαφούς εθνοκαθαρτικής πολιτικής. Και 
αυτό, παρά τις δεσμεύσεις στο πλαί-
σιο της συμφωνίας της 3ης Βιέννης. 
Στη βάση της ίδιας λογικής, αλλά εξ 
αντιθέτου, η Τουρκία έχει ενισχύσει 
την τουρκική εθνική φυσιογνωμία 
τής μουσουλμανικής μειονότητας 
στη Θράκη. Ακόμη και μεταξύ των 
Πομάκων. Συνεπώς, το πληθυσμιακό 
εργαλείο ξέρει και δεν διστάζει να το 
χρησιμοποιήσει η Άγκυρα. Είτε στην 
Άγκυρα κατοικοεδρεύουν ισλαμιστές 
είτε κεμαλιστές.

Συμφωνούμε, όμως, με την Τουρκία 
για τη σημαντικότητα της δημογρα-
φικής φυσιογνωμίας. Περισσότερο 
από τον έλεγχο σε κρατικούς μηχα-
νισμούς, στη σύνθεση της μελλοντικής 
κυβέρνησης, στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, περισσότερο απ’ όλα αυτά, 
σημαντικότερη είναι η αποκατάστα-
ση της δημογραφικής ισορροπίας. Τη 
σημασία αυτή την αναγνωρίζουν και 
οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι, κατά τα 
δικά τους λεγόμενα, νιώθουν εντελώς 
ξένοι προς το στοιχείο των εποίκων. 
Συνοψίζοντας, μάλιστα, την ελάχιστη 
αποδεκτή λύση, θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι είναι η αποκατάσταση των 
γηγενών Κυπρίων (όχι των εποίκων) σε 
ένα πλαίσιο δημοκρατικής λειτουργίας, 
χωρίς δυνατότητα ξένης επέμβασης. 
Συνεπώς, η απομάκρυνση των εποί-
κων είναι θεμελιακή παράμετρος μιας 
‘ενωτικής’ λύσης.

Σε αυτό το σημείο αρχίζουν κάποιες 
τραβηγμένες προσεγγίσεις. Ναι μεν 
είναι θεμελιώδης η δημογραφική 
ισορροπία, αλλά μέχρι στιγμής δεν 
έχει ακόμα υπάρξει αλλοίωση της φυ-
σιογνωμίας των κατεχομένων. Και αν 
τρέξουμε, ακόμα και σήμερα, σχεδόν 
μετά από μισό αιώνα ανεξέλεγκτου 
εποικισμού, μπορούμε να προλάβουμε. 
Φτάνει να βάλουμε νερό στο κρασί της 
λύσης. Αυτή η αναφορά σε ‘πρόληψη’ 
μοιάζει περίεργη. Ιδιαίτερα ακούγοντας 
τις μαρτυρίες αυτών που μεταβαίνουν 
στα κατεχόμενα. Αυτό που βλέπουν, 
όπως το περιγράφουν οι ίδιοι, είναι 
μια προέκταση της Τουρκίας. Δηλαδή, 
ενώ κάποιοι ιδεολογικά ορμώμενοι 
βεβαιώνουν ότι μπορούμε να προ-
λάβουμε, η βουβή μαρτυρία της ει-
κόνας βεβαιώνει ότι ήδη οι έποικοι 
έχουν συνθλίψει την τουρκοκυπριακή 
φυσιογνωμία, της οποίας σήμερα η 
επίδραση είναι πολύ περιορισμένη.  

Γίνεται όμως και ένα άλλο κρισιμό-
τατο λάθος. Λέγουν διάφοροι πολιτικοί 
σχολιαστές: Πολλοί από τους εποίκους 
έχουν ήδη αφομοιωθεί και νιώθουν 
Κύπριοι. Ακόμα και παιδιά εποίκων με 
Τουρκοκυπρίους έχουν περίπου αποκη-
ρύξει τις ρίζες των Τούρκων γονιών τους 
υπέρ της κυπριακής τους ταυτότητας. 
Αυτό, όμως, που παραβλέπουν είναι 
ότι, όταν λέγω εγώ ‘είμαι Κύπριος’ δεν 
έχει το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο 
με έναν έποικο που μπορεί να πει το 
ίδιο πράγμα. Όταν λέγω εγώ ή ένας 
Αρμενοκύπριος ή ένας Μαρωνίτης 
Κύπριος ή ο Σενέρ Λεβέντ κ.λπ. ότι 
είμαστε Κύπριοι, εννοούμε μια Κύπρο 
με μια φυσιογνωμία που διαμορφώθηκε 
μέσα από εκατονταετίες συνύπαρξης και 
αναλογικής, εκ των πραγμάτων, επίδρα-
σης στη φυσιογνωμία του τόπου από 
τους Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιους, 
Μαρωνίτες, Λατίνους και άλλους κα-
τοίκους της Κύπρου. Όταν, όμως, ένας 
έποικος λέγει ότι είναι Κύπριος, δεν 
εννοεί αυτό. Εννοεί την τεχνητή, αιμο-
σταγή, μετα-εισβολική φυσιογνωμία 
των κατεχομένων που διαμορφώθηκε 
μετά το ’74. Εξ ου και σχεδόν όλοι στα 
κατεχόμενα μιλούν για συνύπαρξη 
πλάι πλάι και όχι σύμπηξη. Θέλουν 
να διατηρήσουν αυτήν την κοινωνική 
φυσιογνωμία που δημιουργήθηκε και 
προστατεύεται από τα τουρκικά όπλα. 
Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι η αμε-
ρικανική επανάσταση των αγγλογενών, 
κυρίως, εποίκων της Αμερικής, που 
ήθελαν να απαλλαγούν από τον έλεγχο 
της μητέρας Αγγλίας. Είχαν αρχίσει να 
νιώθουν ως πατρίδα τους την Αμερική. 
Όταν, όμως, έλεγαν ότι είναι Αμερικα-
νοί, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που 
ένιωθαν όταν έλεγαν το ίδιο πράγμα οι 
Ινδιάνοι γηγενείς κάτοικοι της Αμερικής. 
Εξ ου και σήμερα η κυρίαρχη φυσιο-
γνωμία της Αμερικής δεν έχει τίποτα να 
κάνει με τους Αμερικανούς Ινδιάνους, 
τους οποίους οι λευκοί έχουν σχεδόν 
εξαφανίσει ως πολιτισμική παρουσία.

Καταληκτικά. Η προστασία της φυ-
σιογνωμίας του τόπου, στο πλαίσιο μιας 
λύσης, είναι μια εξαιρετικής σημασίας 
παράμετρος. Η παρουσία των εποίκων 
(μαζί με άλλους παράγοντες) απειλεί 
ακριβώς αυτήν τη φυσιογνωμία. Στον 
βαθμό που τίθεται σε κίνδυνο η μελ-
λοντική εθνοτική επιβίωση τόσο των 
γηγενών Ελλήνων της Κύπρου, όσο και 
των υπολοίπων εθνικών ομάδων. Η 
έντονη επιθυμία μας για λύση, αφενός, 
και η τουρκική επιμονή στην παραμονή  
των εποίκων, αφετέρου, δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να μας εξωθήσει σε 
αποδοχή και αυτού του τετελεσμένου. 

*Δικηγόρος

Οι εξαγγελίες της 
Ε.Ε., τα νομοσχέδια 

των ΗΠΑ για τον 
αποκλεισμό των 

Ρώσων από τα 
κυπριακά λιμάνια 

και οι στομφώδεις 
δακηρύξεις περί 

«αμοιβαίων 
συμφερόντων 

ΗΠΑ - Κύπρου - 
Ελλάδας - Ισραήλ» 

με το περιβόητο 
νομοσχέδιο Μενέντεζ 

- Ρούμπιο, μόνο 
αμοιβαίες δεν είναι…
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικούς συμβούλους για παροχή 
υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, για περίοδο δύο (2) ετών, με δυ-
νατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, με τους ίδιους όρους, για ακόμα τρία (3) έτη. Οι νομικοί 
σύμβουλοι δύναται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπου δύο (2) θα έχουν έδρα τη Λευκωσία, δύο (2) τη Λεμεσό, 
δύο (2) την Πάφο, ένας (1) τη Λάρνακα – Αμμόχωστο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της δήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
προτρέπονται να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: www.capo.gov.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., το συμπληρωμένο 
έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού 
ή / και ποινικού δικαίου, σε κλειστό φάκελο, στο κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Μιχαήλ 
Κουτσόφτα 20, 2000, Λευκωσία. Το σχετικό έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρ-
χής.  Παρακαλώ όπως στον φάκελο αναγράφεται «Για Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών Δικαστηριακής Εκπροσώπησης 
σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05».

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eantoniou@capo.gov.cy, ή στο τηλέφωνο 22557664.
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Τ
α τελευταία δυο με 
τρία χρόνια στη δυτι-
κή πλευρά του νησιού 
χρησιμοποιείται, κυρίως 
για τον Δήμο της Πάφου, 
η έκφραση «η Πάφος 
αλλάζει». Ο θεσμός της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αλλά και 
όλα όσα έφερε μαζί του με τα έργα που 
συγχρηματοδοτούνταν από τα ευρωπα-
ϊκά διαρθρωτικά ταμεία, οι αλλαγές στην 
Πάφο αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία 
συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Εκείνο όμως που δεν έγινε αντιληπτό, 
τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε ή 
που οι κάτοικοι της επαρχίας Πάφου το 
βιώνουν καθημερινά, είναι το γεγονός ότι 
εκτός από τον Δήμο της Πάφου αλλάζουν 
και βελτιώνονται και άλλες περιοχές. Κι 
αυτό λόγω του ότι στην Επαρχιακή Δι-
οίκηση υπάρχει μια άριστη και ορεξάτη 
διοικητική ομάδα, η οποία με επικεφαλής 
την Έπαρχο Πάφου, Μαίρη Λάμπρου, 
έριξε πολλή ενέργεια και κρατικό χρήμα 
στις μικρές κοινότητες μετατρέποντας τα 
χωριά σε... κοσμήματα. Εκτός από όλα αυτά, 
όμως, πέρα από την Πάφο, τη Γεροσκή-
που, τις κοινότητες, εκείνη η περιοχή που 
αλλάζει «δραματικά προς το καλύτερο» 
είναι η Πέγεια. 

Ο Μαρίνος Λάμπρου, εδώ και δυό-
μισι χρόνια που ανέλαβε τα ηνία στον 
Δήμο, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. 
Γέννημα θρέμμα της Πέγειας με σπουδές 
Πολιτικού Μηχανικού στην Αμερική, ο 
Μαρίνος Λάμπρου μόλις στα σαράντα 
του ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως 
μπορεί το πάλαι ποτέ χωριό του να γίνει 
το σημείο αναφοράς για όλη την Κύπρο. 

Μέσα σε λίγους μήνες από την ανάληψη 
των καθηκόντων του το πρώτο πράγμα 
που έκανε ήταν να σουλουπώσει άμεσα 
την εικόνα στην είσοδο της Πέγειας, για την 
οποία, όπως ανέφερε μιλώντας στη  «Ση-
μερινή» της Κυριακής, έπεται και συνέχεια 
με τοπιοτέχνηση της εισόδου, η οποία θα 
αλλάξει σημαντικά την πρώτη εικόνα που 
συναντάς, θέλοντας είτε να πας στην Πέγεια 
είτε να κατευθυνθείς προς τον Κόλπο των 
Κοραλλίων, τον Άγιο Γεώργιο, τον Ακάμα 
ή τις Θαλασσινές Σπηλιές. 

Η Πέγεια, με πλούσια ιστορία και μο-
ναδικής ομορφιάς μέρη όπως τα προανα-
φερθέντα, δεν θα μπορούσε να μην είναι 
από μόνη της σημείο αναφοράς,  πόσω 
μάλλον όταν με απλές κινήσεις, σε λίγο 
μάλιστα χρονικό διάστημα, βελτιώνεται 
προς το καλύτερο. 

Με έργα σχεδόν ενός εκατομμυρίου 
ευρώ, που «τρέχουν» αυτήν τη στιγμή, 
η Πέγεια αναμένεται να φρεσκαριστεί, 
αλλά να συνεχίσει να βαδίζει με σταθερά 
βήματα προς την ανάπτυξη.

Ηλεκτροδότηση του λιμανιού 
του Αϊ-Γιώρκη

Μερικά μέτρα απέναντι από τον Γερό-
νησο, κοντά σε σημαντικές αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις και δίπλα ακριβώς από τις 
παρυφές του Ακάμα,  βρίσκεται το Λιμανάκι 
του Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Στην ουσία 
το λιμανάκι λειτουργεί ως αλιευτικό κατα-
φύγιο και μόλις πολύ πρόσφατα τέθηκε σε 
πλήρη λειτουργία ο ηλεκτροφωτισμός του.

Ο ηλεκτροφωτισμός και η ηλεκτροδό-
τηση του αλιευτικού καταφυγίου Αγίου 

Αλλάζει και η Πέγεια 

Τα πιο πάνω έργα, σε συνδυ-
ασμό με την ιδιωτική πρωτο-
βουλία που διαρκώς βρίσκεται 

σε οργασμό ανάπτυξης,  τοποθετούν 
την Πέγεια για τα καλά στον χάρτη. Ο 
Μαρίνος Λάμπρου και οι συνεργάτες 
του, δημοτικοί σύμβουλοι και προ-
σωπικό, επενδύουν στη νέα Πέγεια 
θεωρώντας ότι μπορούν και δικαιούνται 
να περηφανεύονται ότι ζουν σε ένα 
από τους πιο όμορφους Δήμους της 
Κύπρου,  αν όχι τον πιο όμορφο. Λίγο 
ο Ακάμας, λίγο το δάσος της Πυκνής, 
τα αρχαία και η βρύση των Πεγειώτισ-
σων, ο Κόλπος των Κοραλλίων και οι 
Θαλασσινές Σπηλιές, το Φαράγγι του 

Άβακα, οι αρχαιολογικοί χώροι Μελέτη 
και Αγίου Γεωργίου, ο Γερόνησος και το 
λιμανάκι του Αϊ-Γιώρκη, οι μοναδικές 
παραλίες αλλά και ο Ζωολογικός Κήπος 
Πάφου που βρίσκεται στην Πέγεια με 
μιαν από τις πλουσιότερες συλλογές 
σε ερπετά, ζώα, πουλιά και θηλαστι-
κά, δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν 
επισκέπτη αδιάφορο. 

Στην Πέγεια, επίσης, μπορεί ο επι-
σκέπτης να απολαύσει ένα δροσιστικό 
κοκτέιλ δίπλα στο ναυάγιο EDRO III 
ή να ζήσει μοναδικές αθλητικές δρα-
στηριότητες από τη θάλασσα μέχρι το 
βουνό, από ποδηλασία μέχρι κανόε 
καγιάκ ή και ιππασία. 

Μαγευτικός προορισμός 
με πλούσιες δραστηριότητες

Γεωργίου, αναφέρει ο κ. Λάμπρου, ήταν ένα 
αίτημα τόσο των επαγγελματιών ψαράδων 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
όσο και των εκατοντάδων επισκεπτών της 
περιοχής. Ο Δήμος Πέγειας, είπε, μετά 
από πολλές συντονισμένες και επίπονες 
προσπάθειες, έχει καταφέρει να υλοποι-
ήσει το έργο του ηλεκτροφωτισμού ολό-
κληρης της περιοχής, γεγονός το οποίο 
θα αναδείξει αφενός την περιοχή αλλά 
αφετέρου θα συμβάλει αποφασιστικά 
στην αποτροπή των κρουσμάτων διαρ-
ρήξεων και κλοπών από τις βάρκες και 
τα υποστατικά της περιοχής.

Πρόκειται σύμφωνα με τον Δήμαρχο 
για ένα έργο μεγάλης σημασίας, στο οποίο 
ο Δήμος Πέγειας είχε δώσει προτεραιότητα 
και κατάφερε να το ολοκληρώσει και να 
συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση 
και ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, 
η οποία αποτελεί μιαν από τις πλέον 
επισκέψιμες του νησιού. Το κόστος για 
την ηλεκτροδότηση της περιοχής ανήλθε 
στις 110 χιλιάδες ευρώ. 

Πλήρης αλλαγή του οδικού 
φωτισμού και εξοικονόμηση 
ενέργειας

Με ένα έργο το οποίο πλησιάζει 
περίπου το μισό εκατομμύριο ευρώ, ο 
Δήμος Πέγειας προχωρεί ήδη στην πλή-
ρη αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων 
οδικού φωτισμού στην Πέγεια. Ένα έργο 
το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
τρεις μήνες από την ημέρα έναρξής του. 

Από την ενέργεια αυτή, η οποία θα 
κοστίσει 430 χιλιάδες ευρώ, ο Δήμος της 
Πέγειας θα εξοικονομεί άμεσα 56% στην 

κατανάλωση ρεύματος, ενώ το αποτέλε-
σμα αναμένεται να αλλάξει και τη  φω-
τεινότητα στο οδικό δίκτυο, αφού οι νέοι 
λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα 
παρέχουν περισσότερο φως κατά 225%. 
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 
γύρω στους 2500 λαμπτήρες, οι οποίοι 
θα καλύψουν κάθε κεντρικό δρόμο αλλά 
και την τελευταία γειτονιά της Πέγειας. 

Ασφαλτοστρώσεις και
βελτίωση του οδικού δικτύου

Ένα από τα πιο συχνά παράπονα των 
επισκεπτών σε κάθε περιοχή, Δήμο ή 
κοινότητα είναι το οδικό δίκτυο. Δρόμοι με 
λακκούβες, προβλήματα, επιδιορθώσεις επί 
επιδιορθώσεων που σίγουρα επιβαρύνουν 
τα οχήματα και δημιουργούν  δυσφορία 
στους οδηγούς. Ο Δήμος Πέγειας και σε 
αυτόν τον τομέα έρχεται να βελτιώσει το 
οδικό του δίκτυο, γιατί όπως καλά γνω-
ρίζουν όλοι πρόκειται για μια καθαρά 
τουριστική περιοχή, η οποία κάθε χρόνο, 
κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, δέχεται 
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, αν όχι και 
περισσότερους. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πέγειας 
πρόσφατα υπεγράφη ακόμη ένα συμβό-
λαιο ύψους 300 χιλιάδων ευρώ με την 
εταιρεία Cyfield για ασφαλτοστρώσεις 
εντός του κεντρικού πυρήνα της Πέγειας. 
Την ίδια στιγμή, για να συνάδει με το 
αναβαθμισμένο πρόσωπο της Πέγειας, ο 
Δήμος προχωρεί ήδη και στην αντικατά-
σταση των στάσεων λεωφορείων με πιο 
μοντέρνες και σύγχρονες κατασκευές, κάτι 
το οποίο αναμένεται να στοιχίσει επίσης 
περί τις €50.000. 

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Ο
μαλά κύλησε ο πρώτος 
μήνας εφαρμογής 
του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας (ΓεΣΥ), παρά 
τα προβλήματα που 
προέκυψαν και έτυ-
χαν άμεσης αντιμε-

τώπισης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, 
Κωνσταντίνο Ιωάννου. Ο Υπουργός σε 
συνέντευξή του στη «Σημερινή», κάνοντας 
έναν απολογισμό, μιλά για τα θετικά του 
νέου συστήματος, τα προβλήματα που 
προέκυψαν τις πρώτες ημέρες και το επό-
μενο βήμα, που δεν είναι άλλο από την 
ένταξη των νοσηλευτηρίων. Περαιτέρω, 
απαντά στις ανησυχίες των πολιτών για 
τα διαχρονικά προβλήματα των κρατικών 
νοσηλευτηρίων, που φαίνεται να επιλύ-
ονται με το ΓεΣΥ. Αποκαλύπτει, επίσης, 
ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις πα-
ραιτήσεις των παιδοκαρδιοχειρουργών 
του Μακαρείου θεωρείται λήξαν, αφού 
οι γιατροί παραμένουν στη θέση τους, 
ενώ αναφέρεται και στις προσπάθειες 
που γίνονται για να αντιμετωπιστεί και 
το ζήτημα με τις παραιτήσεις των ιατρών 
σε κάποια ΤΑΕΠ. 

Πως αποτιμάτε τον πρώτο μήνα 
εφαρμογής του ΓεΣΥ; 

Ο πρώτος μήνας εφαρμογής του ΓεΣΥ 
κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά. Σίγουρα 
παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, τα 
οποία ήταν μικρής έκτασης και τα πλείστα 
εξ αυτών έτυχαν άμεσης αντιμετώπισης. 
Υπήρξαν και ορισμένα θέματα που παρου-
σιάστηκαν και απαιτούν πιο εξειδικευμένο 
χειρισμό, και η επίλυσή τους αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.  Στα 
θετικά καταγράφονται οι καινοτομίες που 
εφαρμόστηκαν, όπως είναι ο θεσμός τους 
Προσωπικού Ιατρού, αλλά και του «φαρμα-
κείου της γειτονιάς», που απλοποίησαν κατά 
μεγάλο βαθμό τον τρόπο που λαμβάνουμε 
υπηρεσίες υγείας. Με ευκολία, οι πολίτες 
προμηθεύονται τα φάρμακα και λαμβάνουν 
ακτινοδιαγνωστικές υπηρεσίες και εκτε-
λούν εξετάσεις στα Κλινικά Εργαστήρια. 
Η ανυπομονησία που είχαν οι πολίτες για 
την εφαρμογή του Σχεδίου μεταφράστηκε 
σε ενθουσιασμό και περιέργεια. 

Η περιέργεια για το νέο μετατράπηκε σε 
υπερεπισκεψιμότητα και «υπερ-εκμετάλ-
λευση» των υπηρεσιών τις πρώτες μέρες, 
που προκάλεσαν κάποιες λογικές ανησυχίες 
στους παροχείς. Για τον αναβρασμό που 
επικράτησε τον πρώτο μήνα ευθύνεται το 
εξής οξύμωρο, που είναι κατ’ εμένα θέμα 
νοοτροπίας: ενώ οι πολίτες ανέμεναν με 
ανυπομονησία την έναρξη του ΓεΣΥ, δεν 
είχαν ενημερωθεί επακριβώς για τα δικαι-
ώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις τους εντός 
του Συστήματος. Οφείλω να ομολογήσω ότι 
αυτό οφείλεται και σε αποτυχία από πλευράς 
ΟΑΥ να ενημερώσει έγκαιρα και επαρκώς 
τους πολίτες. Η ελλιπής ενημέρωση των 
πολιτών επέτρεψε την εμφάνιση παράλογων 
απαιτήσεων σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όλα 
αυτά βδομάδα με βδομάδα μειώθηκαν και 
πιστεύω θα εξαλειφθούν σύντομα όταν όλοι, 
πολίτες και παροχείς, θα συνηθίσουμε στο 
νέο περιβάλλον. 

Ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει το κέντρο 
κρίσεων που στήσατε;

Πέρα από τα θέματα που ανέφερα και 
είχαν να κάνουν με το επικοινωνιακό κομ-
μάτι, τα προβλήματα που παρουσιάστη-
καν αφορούσαν κυρίως στο λογισμικό και 
την εξοικείωση των παρόχων με τον νέο 
τρόπο εργασίας τους, και των ασθενών 

με τον τρόπο πλοήγησής τους στο νέο 
περιβάλλον. Κάποια άλλα θέματα, όπως 
η κατηγοριοποίηση των εξετάσεων για 
τα Κλινικά Εργαστήρια ή τα Ακτινοδια-
γνωστικά Κέντρα ή με τον τρόπο συντα-
γογράφησης φαρμάκων, εντοπίστηκαν 
αφού λειτούργησε στην πράξη από τους 
ίδιους τους παρόχους υπηρεσιών υγεί-
ας. Να σημειώσω ότι όλα τα πιο πάνω, 
αν και ήταν αναμενόμενα, ωστόσο δεν 
μπορούσαν να επιλυθούν πριν από την 
πρακτική εφαρμογή του Σχεδίου.

Ένα άλλο πρόβλημα, που είχαμε συνυ-
πολογίσει με βάση τα στοιχεία που είχα-
με στη διάθεσή μας, ήταν απόρροια του 
χαμηλού αριθμού Ειδικών Ιατρών που 
είχαν συμβληθεί. Ωστόσο, με ικανοποίηση 
παρατηρούμε συνεχή και σταθερή ροή 
εγγραφών ιατρών όλων των ειδικοτήτων. 

Εκείνο που θέλω να επισημάνω, είναι 
η άμεση ανταπόκριση του ΟΑΥ και η αντι-
μετώπιση πολλών εκ των ζητημάτων που 
προέκυψαν τον πρώτο μήνα της εφαρμογής 
του ΓεΣΥ. Στα συν για τον Οργανισμό 
είναι και η συνεχής αναβάθμιση του λο-
γισμικού (έγιναν ήδη δύο αναβαθμίσεις), 
έτσι ώστε να βελτιωθούν κάποια σημεία 
και να απλοποιηθεί. Η αξιολόγηση και 
αναβάθμιση του λογισμικού θα είναι συ-
νεχιζόμενη, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
υποδείξεις των παρόχων υγείας.

Οι πολίτες ρωτούν πώς θα γίνει η με-
ταφορά των φακέλων των ασθενών από 
τα νοσοκομεία στο ηλεκτρονικό σύστημα; 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 
ηλεκτρονική υγεία που ψηφίστηκε από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προωθεί-
ται η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου για κάθε πολίτη της 
Δημοκρατίας από την 1η ημέρα της γέν-
νησής του. Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα 
έχουν πρόσβαση όλοι οι παροχείς, είτε 
είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ είτε όχι.

Σε πρώτο στάδιο, είναι υπό προκήρυξη 
ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση των 
φακέλων των ασθενών των νοσηλευτηρίων 
του ΟΚΥπΥ. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης 
θα διαρκέσει δύο χρόνια, ενώ αντίστοιχο 
έργο θα γίνει και για τους φακέλους των 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Πρόκειται για 
ένα τεράστιο έργο, για το οποίο εργάζονται 
πολλοί φορείς, και η ολοκλήρωσή του θα 
είναι ωφέλιμη για τη βελτίωση των υπη-
ρεσιών υγείας στην Κύπρο. 

Υπάρχει κάποιο πλάνο του Υπουρ-
γείου για να γίνει σωστά η εκπαίδευση 
των παρόχων υγείας σχετικά με τη 

χρήση του λογισμικού; 
Ο ΟΑΥ, όπως έχουμε πει πολλάκις, 

έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του 
ΓεΣΥ, με το Υπουργείο να έχει ρόλο κα-
θοδηγητικό. Συνεπώς, και η εκπαίδευση 
των παρόχων υγείας γίνεται από τον Ορ-
γανισμό. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σει-
ρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους 
τους παρόχους (ιατρούς, φαρμακοποιούς, 
κλινικά εργαστήρια, ακτινοδιαγνωστικά 
κέντρα, κοκ), όπου επεξηγήθηκε ο τρόπος 
λειτουργίας και χρήσης του συστήματος.

Εντούτοις και εφόσον αρκετοί πάρο-
χοι συμβλήθηκαν μετά την έναρξη του 
ΓεΣΥ και συνεχίζουν να εγγράφονται, ο 
ΟΑΥ πραγματοποιεί συνεχώς μαθήμα-
τα για την εκπαίδευσή τους όσον αφορά 
τη χρήση του λογισμικού. Έχουν επίσης 
δοθεί τηλεφωνικές γραμμές ανά ομάδα 
ιατρών, τις οποίες χειρίζεται εκπαιδευμένο 
προσωπικό, για άμεση εξυπηρέτησή τους 
όταν χρειάζονται καθοδήγηση.

Τι αναμένεται να αλλάξει στα κρατι-
κά νοσηλευτήρια μετά την εφαρμογή 
του ΓεΣΥ; Ποια διαχρονικά προβλή-
ματα βλέπετε ότι σιγά-σιγά επιλύονται; 

Από 1η Ιανουαρίου 2019, τα δημόσια 
νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας έχουν 
περάσει υπό τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ 
που έχει την ευθύνη, βάσει νόμου, για τη 
διοικητική και οικονομική τους αυτονό-
μηση. Επομένως, ήδη από την αρχή της 
χρονιάς που διανύουμε γίνονται αρκετές 
διεργασίες για την προετοιμασία τους, 
ώστε η μετάβαση στο περιβάλλον ΓεΣΥ 
να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά. 

Λόγω διαφόρων συνθηκών που πα-
ρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μετά το 2013, 
τα δημόσια νοσηλευτήρια κλήθηκαν να 
εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο αριθμό δι-
καιούχων, περίπου το 70% των πολιτών, 
έχοντας στη διάθεσή τους μόνο το 50% των 
υποδομών και το 1/3 του συνόλου των 
ιατρών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
μας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία 
όλων εκείνων των προβλημάτων που κα-
ταγράφονταν καθημερινά, με τις μεγάλες 
λίστες αναμονής, την πολύωρη αναμονή 
και την ταλαιπωρία τόσο των ασθενών όσο 
και των επαγγελματιών υγείας.

Από την 1η Ιουνίου, με την ελεύθερη 
επιλογή παρόχου υγείας που προσφέρει 
στους πολίτες το ΓεΣΥ, βλέπουμε ότι έχει 
αρχίσει η κατάσταση να εξομαλύνεται στα 
δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα, το μεγαλύ-
τερο διαχρονικό πρόβλημα που επιλύεται 
είναι οι λίστες αναμονής. 

Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή του 

«Η περιέργεια για το νέο μετατράπηκε 
σε υπερεπισκεψιμότητα»

Κ. Ιωάννου: «Το μεγαλύτερο 
διαχρονικό πρόβλημα που 

επιλύεται (με το ΓεΣΥ) είναι οι λί-
στες αναμονής. Ταυτόχρονα, με 
την εισαγωγή του θεσμού του 

Προσωπικού Ιατρού ήδη παρα-
τηρείται, και σίγουρα θα φανεί 

πιο έντονα στη συνέχεια, μείωση 
στην προσέλευση στα ΤΑΕΠ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΕ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΤΟΥ ΣΤΉ «ΣΉ-
ΜΕΡΙΝΉ» ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΉΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Συχνά οι πολίτες αντιλαμβάνονται με λάθος τρόπο τις συνόδους του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου (ΕΣ). Η περιγραφή σε ενότητες της ατζέντας του τελευταίου 
ΕΣ στις 20 και 21 Ιουνίου βοηθά να κατανοήσουμε, τόσο την πολυπλοκότη-
τα όσο και τη συνάφεια των θεμάτων που προκύπτουν για το σύνολο της ΕΕ.

Πρώτη ημέρα: Οι ηγέτες συζητούν σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Πο-
λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο), την κλιματική αλλαγή, την παραπληροφόρηση 
και τις υβριδικές απειλές. Μετά οι εξωτερικές σχέσεις: έρευνες της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κύπρου, προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Επίσης, υιο-
θέτηση της νέας Στρατηγικής Ατζέντας για το 2019-2024. 

Κατά τη διάρκεια του δείπνου συζητούνται τα ονόματα για τις κορυφαίες θέ-
σεις των θεσμών της ΕΕ.

Δεύτερη ημέρα: Οι ηγέτες της ΕΕ-27 συζητούν για το  ευρώ - μεταρρύθμιση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). 

Η περιήγηση στον κόσμο της ατζέντας του ΕΣ δείχνει το πόσο μεγάλης σημασί-
ας είναι η αναζήτηση κάθε φορά ενός κοινού στόχου: του κοινού ευρωπαϊκού 
συμφέροντος. Το κοινοτικό και το εθνικό συμφέρον  πάνε μαζί. Αν λ.χ. η συζή-
τηση για την κλιματική αλλαγή οδηγήσει σε κοινές αποφάσεις, αυτό υπηρετεί 
τα συμφέροντα κάθε κράτους-μέλους, ίσως όχι πλήρως αλλά σίγουρα σε ένα 
μεγάλο βαθμό, αλλά και τη γενικότερη κατεύθυνση της Επιτροπής. Εθνικό και 
κοινοτικό συμφέρον προωθούνται ταυτόχρονα. Μόνο έτσι η ΕΕ κατακτά νέ-
ους στόχους. 

θεσμού του Προσωπικού Ιατρού ήδη 
παρατηρείται και σίγουρα θα φανεί πιο 
έντονα στη συνέχεια, μείωση στην προσέ-
λευση στα ΤΑΕΠ. Οι ασθενείς μπορούν να 
απευθύνονται στα ΤΑΕΠ σε επείγουσες 
περιπτώσεις, ρυθμίζοντας τον ρόλο των 
Τμημάτων.

Το ίδιο ισχύει και με τα φαρμακεία, 
αφού ο θεσμός του «φαρμακείου της γειτο-
νιάς» δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης των 
φαρμάκων από οποιοδήποτε φαρμακείο.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια, πως προχωρεί η πρόταση του 
ΟΑΥ για κάλυψη των αποδεδειγμένων 
εσόδων τους για τα πρώτα πέντε χρόνια 
συμμετοχής τους στο ΓεΣΥ; 

Σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, 
η ένταξη των οποίων θα γίνει σε 11 μήνες, 
επεξεργαζόμαστε σειρά μέτρων, στη βάση 
και των αιτημάτων του ΠΑΣΙΝ, που θα 
συμβάλουν στη γεφύρωση των διαφορών 
και την επίτευξη συμφωνίας. 

Ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 
εγκρίνει το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητι-
κών Χορηγιών σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια 
με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation) 
στο πλαίσιο παροχής κινήτρων ενόψει 
ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσα 
ήδη, επεξεργαζόμαστε κι άλλα Σχέδια για 
τη στήριξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρί-
ων, όπως είναι το Σχέδιο Κινήτρων για 
αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
ως κρατική ενίσχυση προς τα ιδιωτι-
κά νοσηλευτήρια που θα επιλέξουν να 
εντάξουν τις υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ. 
Ακόμη, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα παραχωρούνται πολεο-
δομικά κίνητρα για τη δημιουργία, την 
επέκταση και την αναβάθμιση των ιδι-
ωτικών νοσηλευτηρίων. 

Θέλω να τονίσω ότι αφουγκραζόμαστε 
και αναγνωρίζουμε τα αιτήματα του ΠΑΣΙΝ 
και αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους 
που θα επιτρέψουν και στις δύο πλευρές 
να βρουν τη χρυσή τομή. 

Επιδίωξή μας είναι να πείσουμε για τις 
προθέσεις μας τον ΠΑΣΙΝ και, μέσα από 
εποικοδομητική διαβούλευση, να πετύ-
χουμε αυτό που είναι κοινός στόχος όλων, 
δηλαδή την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας στους πολίτες μας.

Ποια νοσηλευτήρια εξέφρασαν ήδη 
ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο σύ-
στημα; 

Όπως ανέφερα, οι ενδονοσοκομεια-
κές υπηρεσίες εντάσσονται στο ΓεΣΥ τον 
Ιούνιο του 2020. Αν και κάποια ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια έχουν εκφράσει την πρόθε-
σή τους να ενταχθούν, θα πρέπει όλοι να 
δείξουμε υπομονή και, προτού προβούμε 
σε ανακοινώσεις, να δώσουμε χρόνο στα 
εμπλεκόμενα μέρη να διαβουλευθούν και 
να συνδιαμορφώσουν την τελική πρόταση.

Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο 
για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που 
προέκυψε με τις παραιτήσεις δύο Παι-
δοκαρδιολόγων του Δημοσίου και άλ-
λων ιατρών στα ΤΑΕΠ;

Οι παραιτήσεις ιατρών από τα δημό-
σια νοσηλευτήρια δεν είναι καινούργιο 
φαινόμενο. Είναι κάτι που γνωρίζαμε και 
αναμέναμε, αφού κάποιοι γιατροί επιλέ-
γουν να δραστηριοποιηθούν στο ΓεΣΥ ως 
ιδιώτες.

Όντως υπάρχει πρόβλημα με παραιτή-
σεις ιατρών συγκεκριμένα από τα ΤΑΕΠ 
σε όλες τις πόλεις. Σε σύσκεψη που είχα 
στο Γραφείο μου με τους Διευθυντές όλων 
των ΤΑΕΠ και τον ΟΚΥπΥ, δόθηκαν κά-
ποιες εισηγήσεις για αντιμετώπιση του 
θέματος έστω και προσωρινά. Μεταξύ 
άλλων, τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για 
την τοποθέτηση νέου ανθρώπινου δυνα-
μικού, την ανανέωση των συμβολαίων 
του υφιστάμενου και την πραγματοποί-
ηση εσωτερικών μετακινήσεων, με στόχο 
τη διευκόλυνση του προσωπικού για τη 
θερινή περίοδο.

Σίγουρα, οι λύσεις αυτές δεν είναι 
οριστικές και συμφωνήσαμε να συνε-
χίσουμε τον διάλογο και να εξετάσουμε 
άλλες προτάσεις, για την ομαλή λειτουργία 
των ΤΑΕΠ, όπως είναι ενδεχομένως η 
αύξηση του επιδόματος, θέματα εκπαί-
δευσης, κοκ.

Το ζήτημα των Παιδοκαρδιολόγων 
επίσης εξετάστηκε σε σύσκεψη στο 
Γραφείο μου. Το αίτημα που είχαν για 
να ανακαλέσουν την παραίτησή τους 
κρίθηκε λογικό και ικανοποιήθηκε και 
έτσι θα παραμείνουν στο δυναμικό του 
Μακάρειου Νοσοκομείου.



Κανονικά προχωρεί η προσπάθεια 
του Υπουργείου Παιδείας για 
μεταρρύθμιση της παρεχόμενης 

Ειδικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, με 
σκοπό την αναθεώρηση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και των πρακτικών που ακο-
λουθούνται στον χώρο της εκπαίδευσης 
των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα 
με πηγές της «Σ», οι εμπειρογνώμονες 
που εργάζονται γι’ αυτόν τον σκοπό, στο 
επόμενο διάστημα θα ανανεώσουν τη 
συνεργασία τους με το Υπουργείο και 
θα κληθούν να διαμορφώσουν το τελικό 
κείμενο της νέας νομοθεσίας μέχρι το 
τέλος του 2020, με στόχο να τεθεί ενώπιον 
της Βουλής για ψήφιση. 

Το χρονικό της προσπάθειας  
Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2017, όταν το Υπουργείο 
Παιδείας ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
για διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού 
πλαισίου προς αντικατάσταση των περί 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 

2014, στοχεύοντας σε μια μεταρρύθμιση, 
η οποία θα εξασφαλίζει ένα ολοκληρω-
μένο πλαίσιο δράσης για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των 
παιδιών με αναπηρία. 

Αμέσως προχώρησε σε ανοικτή 
δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία 
ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να 
καταθέσει τις απόψεις του, μέσω ηλεκτρο-
νικού ερωτηματολογίου, αναφορικά με 
ενδεχόμενες μεταρρύθμισες στον χώρο 
της ειδικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, τον 
Φεβρουάριο του 2018 εξασφαλίστηκε 
τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στή-
ριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(Structural Reform Support Service) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη 
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των 
πρακτικών που ακολουθούνται. Μέσω 
της τεχνικής βοήθειας, το Υπουργείο 
συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του 
Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και 
Ενιαία Εκπαίδευση, ώστε να διαμορφωθεί 
ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως 

των παιδιών.
Οι εμπειρογνώμονες μελέτησαν προ-

σεκτικά τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης που είχε το Υπουργείο με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, μελέτησαν 
το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, 
πραγματοποίησαν ξεχωριστές συναντή-
σεις με οργανώσεις αναπήρων, γονέων, 
εκπαιδευτικών, μαθητών, την Επίτροπο 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, την Επίτροπο Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, και επισκέ-
φτηκαν και συζήτησαν με τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. 

Ακολούθως, οι εμπειρογνώμονες 
υπέβαλαν συστάσεις για τροποποίηση 
της νομοθεσίας και πολιτικής που διέ-
πει την ειδική εκπαίδευση και ετοίμασαν 
προσχέδιο νέας Νομοθεσίας. Τόσο οι 
συστάσεις όσο και το προσχέδιο νόμου 
τέθηκαν σε διαβούλευση και συζητήθη-
καν διεξοδικά σε συναντήσεις με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις 
απόψεις τους. 

Το επόμενο βήμα 
Το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει 

πρόσθετη βοήθεια από την Υπηρεσία 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν να 
εργάζονται με σκοπό τη διαμόρφωση 
σχετικών Κανονισμών. Το συμβόλαιο 
της δεύτερης αυτής φάσης αναμένεται 
να υπογραφεί σύντομα και το χρονοδι-
άγραμμα υλοποίησής του θα είναι 18 
μήνες. Ως εκ τούτου, αναμένεται γύρω 
στο τέλος του 2020 να έχει ολοκληρωθεί 
η ετοιμασία τόσο του Νόμου όσο και των 
Κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν 
μαζί στη Βουλή για ψήφιση ικανοποι-
ώντας το αίτημα των εμπλεκόμενων 
φορέων. Σημειώνεται ότι η νέα νομο-
θεσία δεν θα αφορά μόνο τα παιδιά με 
αναπηρία, αλλά θα αφορά όλα τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
ανήκουν σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
πληθυσμού και βιώνουν φραγμούς στη 
μάθηση, καθώς και τα χαρισματικά και 
ταλαντούχα παιδιά.
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Σ
ε περίοδο που το απόλυ-
το αξεσουάρ (!) του Κυ-
πραίου –ναι, αυτή είναι 
η παγωνιέρα- τελεί υπό 
αμφισβήτηση, μια ομάδα 
νεαρών μάς προσκαλεί 
σε ένα αλλιώτικο beach 

party. Το δικό τους party, στο οποίο για 
να πας θα πρέπει να πάρεις τη δική σου 
παγωνιέρα γεμάτη με ό,τι λαχταράς να 
απολαύσεις κάτω από τα αστέρια και υπό 
τον ήχο σπουδαίων djs! Μια ιδέα που 
έγινε για την πλάκα και μετρά το πέμπτο 
κατά σειρά πάρτι που οργανώνεται με 
τον -φαινομενικά- πιο απλό τρόπο. Γιατί 
ως γνωστόν, οι ιδέες που ρίχνονται στο 
τραπέζι από πλάκα, συνήθως είναι και 
οι πιο επιτυχημένες. 

Η κοινοποίηση που έφερε
τα πάνω-κάτω

Πέρασαν ήδη πέντε χρόνια από τότε 
που μια παρέα νεαρών οργάνωνε το δικό 
της beach party στην παραλία της Ορό-
κλινης, όταν ένας από αυτούς θεώρησε 
καλό να κοινοποιήσει το γεγονός σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει 
και να προσκαλέσει τους διαδικτυακούς 
του φίλους. Το τι ακολούθησε δεν μπορού-
σαν να το φανταστούν, όπως δήλωσε στη 
«Σ» ο ένας εκ των διοργανωτών, Κώστας 
Αμερικάνος. «Το πώς αποφασίστηκε δεν 

ήταν κάτι που πήρε καιρό. Δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από την παρέα του Κώτσιου 
Σταύρου, του Μάριου Χριστοδούλου, του 
Πάνου Χαραλάμπους, του Ανδρέα Χρι-
στοφόρου και άλλων, που ήθελε να κάνει 
ένα απλό beach party πριν από πέντε 
χρόνια και αποφάσισε να το μοιραστεί 
στο facebook. Έτσι απλά χωρίς κάποια 
ιδιαίτερη αφορμή. Το ονομάσαμε ‘Έλα με 
την παωνιέρα σου’, γιατί αυτό ακριβώς 
ήταν. Να έρθουν όσοι θέλουν δωρεάν 
και απλώς να φέρουν μαζί τη δική τους 
παγωνιέρα με τα ποτά τους. Από τότε 
είδαμε πόση μεγάλη απήχηση είχε και 
αποφασίσαμε να το οργανώσουμε καλύ-
τερα την επόμενη χρονιά στην παραλία 
του Μαζωτού, φτάνοντας στο σήμερα. Η 
αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από το παρεΐ-
στικο και έπρεπε να υπάρχει μια σωστή 
οργάνωση, με συνεδρίες, με εξεύρεση 
χορηγών, με δημιουργία λογότυπου, με 
διαφημίσεις κ.λπ. Επίσης έπρεπε να εξα-
σφαλίσουμε τις απαραίτητες άδειες από 

την κοινότητα. Είναι ένα πάρτι, το οποίο 
θέλουμε να διατηρήσει τη φιλοσοφία του 
χωρίς να αλλοιωθεί. Αν και την περασμένη 
φορά συγκέντρωσε περισσότερα από 1000 
άτομα, εντούτοις δεν θέλουμε να αλλάξει 
και να γίνει επαγγελματικό με την έννοια 
του να έχει κάποιο οικονομικό όφελος. 
Εμείς απλώς θεωρούμε ότι μια μεγάλη 
παρέα συναντιέται για να περάσει καλά». 

Το σλόγκαν ενάντια
στην απαγόρευση

Αν και η δημιουργία της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης δεν έχει σχέση με το κίνημα 
για την παγωνιέρα, που οργανώθηκε με 
σκοπό την προστασία του δικαιώματος να 
παίρνει ο καθένας τη δική του παγωνιέρα 
στην παραλία, όπως μας ξεκαθάρισε ο κ. 
Αμερικάνος, εντούτοις θα μπορούσε να 
είναι η απάντηση σε όσους προσπαθούν 
να ‘πολεμήσουν’ το μέρος της δικιάς μας 
κουλτούρας. Γιατί ποιος δεν έχει πάει στην 
παραλία –και όχι μόνο- χωρίς να πάρει 

μαζί του μια καλά γεμάτη παγωνιέρα με 
κάθε λογής καλούδια για όλη την παρέα! 
Η παγωνιέρα δεν προσφέρει μόνο την 
ευκολία μας, είναι αναπόσπαστο μέρος 
της παράδοσής μας πια. Ποιος έχει παιδι-
κές αναμνήσεις χωρίς παγωνιέρα; Ποιος 
οργανώνει εκδρομές χωρίς παγωνιέρα; 
Έτσι και στο πάρτι όλοι οι καλοί χωράνε, 
φτάνει να φέρουν την ‘παωνιέρα’ τους. 
«Αυτό είναι το ζητούμενο. Χωρίς κάποια 
είσοδο, χωρίς κάτι έξτρα. Απλώς να φέ-
ρουν την παγωνιέρα τους. Τα υπόλοιπα 
τα αναλαμβάνουμε εμείς. Τον φωτισμό, 
τον εξοπλισμό, τον ήχο, τους dj, ακόμη 
και τον  νοσοκόμο που θα υπάρχει εκεί 
για ασφάλεια τον αναλαμβάνουμε εμείς. 
Βέβαια για κάποιους που δεν θα φέρουν 
την παγωνιέρα τους θα είναι εκεί ο Νικόλας 
από το Baristro για να ετοιμάζει τα δικά 
του κοκτέιλ. Για όσους πάλι πεινάσουν, 
θα είναι ο Άλεξ να φτιάχνει hot dogs. 
Περιμένουμε όσους θέλουν να έρθουν 
στις 13 Ιουλίου από τις 18:00 μέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες στην παραλία 
του Μαζωτού». Βέβαια όσοι θέλουν να 
πάρουν περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να απευθυνθούν στη σελίδα τους 
στο Facebook ΠαωνιεραFest.

Το δικαίωμα της παγωνιέρας
Σ’ ένα παράλληλο σύμπαν, στο ίδιο νησί 

όμως, η παγωνιέρα φαίνεται να μπαίνει σε 
block list εφόσον οι ταμπέλες σε παραλίες 
που την απαγορεύουν εξακολουθούν – εδώ 
και λίγα χρόνια – να υπάρχουν. Οι πολίτες 
αντιδρούν με αναρτήσεις τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι λίγες 
οι εμπειρίες πολιτών που μαρτυρούν την 
απαγόρευση σε είσοδό  τους στην παρα-
λία (!) έχοντας μαζί τους την παγωνιέρα, η 
οποία δεν περιελάμβανε κάτι άλλο πέρα 
από νερά και χυμούς για τα παιδιά! Η 
Αλεξία Σακαδάκη, ως μέλος της Πολιτι-
κής Επιτροπής Κινήματος Οικολόγων – 
Συνεργασίας Πολιτών, τοποθετήθηκε με 
μια δημόσια επιστολή, η οποία αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, πως η μεταφορά της πα-
γωνιέρας είναι δικαίωμα των λουομένων. 
Συγκεκριμένα, λέει ότι «πολλοί λουόμε-
νοι δεν γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στις παραλίες μας και πως η 
σχετική νομοθεσία –ο περί της Προστασίας 
της Παραλίας Νόμος, Κεφ.59- προνοεί ότι 
οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε 
τρόπο παρεμποδίζει την ελεύθερη δια-
κίνηση στην παραλία ή την πρόσβαση 
προς αυτή είναι ένοχο αδικήματος και 
σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώ-
δεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τα περίπου 1.708 ευρώ 
ή και στις δύο αυτές ποινές». 

ΤΟ «ΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΩΝΙΕΡΑ ΣΟΥ»
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ 
ΑΤΑΚΑ, ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΡΤΙ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ – 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ 
ΤΗΝ ΠΙΟ ΓΕΜΑΤΗ
ΠΑΓΩΝΙΕΡΑ!

Τέλος του 2020 η μεταρρύθμιση της Eιδικής Eκπαίδευσης 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

Οι εμπειρογνώμονες εντός 18 μηνών θα ετοιμάσουν
το τελικό κείμενο της νέας νομοθεσίας για την Ειδική Εκ-
παίδευση που θα τεθεί ενώπιον της Βουλής για ψήφιση 

Θα γίνει της…
παωνιέρας!



«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΉ 
ΣΕΡΕΝΑΤΑ»
ΑΠΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ 
ΤΉΣ ΑΚΑΔΉΜΙ-
ΑΣ ΑΝΓΚΕΛΙΚΑ 
ΠΡΟΚΟΠ ΤΉΣ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉΣ 
ΟΡΧΉΣΤΡΑΣ ΤΉΣ 
ΒΙΕΝΉΣ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Μ
ιαν ανεπανάληπτη 
βραδιά κλασικής 
μουσικής δωματίου 
θα μας χαρίσουν την 
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 
2019, ταλαντούχοι 
νεαροί μουσικοί που 

συμμετέχουν στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Βιέ-
νης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Faneromeni19, 
στην Αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τρά-
πεζας Κύπρου.

Η εμφάνιση των νεαρών μουσικών είναι μια 
συνεργασία του Ιδρύματος και της Πρεσβείας 
της Αυστρίας στην Κύπρο.

Το κουαρτέτο εγχόρδων, με ένα πλούσιο 
μπουκέτο εξαίσιας μουσικής δωματίου και 
με την «Καλοκαιρινή Σερενάτα», αποτελείται 
από τα δυο αδέλφια, Luka και Lara Kusztrich 
(βιολί), Clara Schwaiger (βιόλα) και Benedikt 
Sinko (τσέλο). Τους μουσικούς θα συνοδεύει 
στο πιάνο ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας 
Νικόλας Κωνσταντίνου, με έργα του Λούντβιχ 
βαν Μπετόβεν και των Ερνστ Κρένεκ, Ούγκο 
Βολφ και Φραντς Σούμπερτ. 

Οι Αυστριακοί μουσικοί είναι όλοι απόφοιτοι 
της Καλοκαιρινής Ακαδημίας Ανγκέλικα Προ-
κόπ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιένης.

Τα τελευταία 10 χρόνια, 40 εξαίρετοι νεαροί 
μουσικοί, οι οποίοι ονειρεύονται μια καριέρα σε 
μία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του πλανήτη, 
προσκαλούνται για 3 εβδομάδες μαθητείας 
από 25 μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
της Βιένης για να συμμετάσχουν στην εκτέλεση 
έργων στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 
του Σάλτσμπουργκ. 

Τα μαθήματα έχουν ως επίκεντρο τη μου-
σική δωματίου, ενώ σεμινάρια εξειδίκευσης 
προετοιμάζουν τους μαθητές για τη διαδι-
κασία των ακροάσεων. Ο τέλειος ήχος μιας 
ορχήστρας συνδέεται με την ικανότητα τού 
κάθε μουσικού να ακούει τα άλλα όργανα, να 
ανταποκρίνεται στην ερμηνεία τους, καθώς και 
με τον μέγιστο βαθμό ευελιξίας που οφείλει να 
διαθέτει ο καθένας από αυτούς. Σύμφωνα με 
τη φιλοσοφία της Φιλαρμονικής της Βιένης, 
αυτό διδάσκεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μέσω της μουσικής δωματίου.

Ο Κύπριος πιανίστας αποφοίτησε από το 
Ferenc Liszt University of Music της Βουδα-
πέστης με άριστα και κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στo Music Performance από 
το Cleveland Institute of Music των ΗΠΑ. 
Έχει παρουσιαστεί σε σημαντικές αίθουσες, 
όπως η Wigmore Hall, η Brahms Saal του 
Musikverein στη Βιένη, το Beethoven-Haus στη 
Βόνη, καθώς και στη μεγαλοπρεπή Αίθουσα 
της Μουσικής Ακαδημίας Φραντς Λιστ στη 
Βουδαπέστη. Προσκαλείται συχνά σε διεθνή 
φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη, ενώ δεν είναι 
λίγες οι φορές που συμμετέχει σε διεθνούς 
φήμης ορχήστρες. 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 
Ώρα: 21:00
Χώρος:  Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 

Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 
Λευκωσία

Πληροφορίες: 22 128157
Είσοδος ελεύθερη

Τα βράδια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 
Faneromeni19, τα μουσεία του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος και η έκθεση «1940: Πρόσωπα και 
Εικόνες. Κύπρος και Ελλάδα» θα είναι ανοικτά 
μέχρι τα μεσάνυκτα.

Γκαμάλ 
Άμπντελ 
Νάσερ

Ο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ γεν-
νήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 
1918 και πέθανε στις 28 

Σεπτεμβρίου 1970 από καρδιακή 
προσβολή. Ήταν ο δεύτερος Πρό-
εδρος της Αιγύπτου, υπηρετώντας 
από το 1956 μέχρι τον θάνατό του. 
Ο Νάσερ ηγήθηκε της ανατροπής 
της μοναρχίας το 1952 και εισήγα-
γε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις το 
επόμενο έτος. Μετά από μία από-
πειρα κατά της ζωής του το 1954 
από μέλος της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας, διέλυσε την οργάνω-
ση, έθεσε τον Πρόεδρο Μουχάμαντ 
Ναγκίμπ σε κατ’ οίκον περιορισμό 
και ανέλαβε την εξουσία, γινόμενος 
επίσημα Πρόεδρος τον Ιούνιο του 
1956. Η δημοτικότητα του Νάσερ 
στην Αίγυπτο και στον αραβικό 
κόσμο ανέβηκε στα ύψη μετά την 
κρατικοποίηση της Διώρυγας του 
Σουέζ και την πολιτική του νίκη στην 
επακόλουθη Κρίση του Σουέζ. Ζήτησε 
υπό την κυβέρνησή του να αυξηθεί 
η ενότητα των αραβικών κρατών, 
η οποία κορυφώθηκε με τον σχη-
ματισμό της Ηνωμένης Αραβικής 
Δημοκρατίας με τη Συρία από το 
1958 έως το 1961. Το 1962 ο Νάσερ 
ξεκίνησε μια σειρά από σημαντικές 
σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό της Αιγύπτου.  Ο 
Νάσερ παραμένει μια ηγετική μορ-
φή στον αραβικό κόσμο, ιδιαίτερα 
για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε 
για την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την αραβική ενότητα, την πολιτική 
εκσυγχρονισμού και τις αντι-ιμπερι-
αλιστικές προσπάθειες. Η προεδρία 
του συνέπεσε με την αιγυπτιακή πο-
λιτιστική έκρηξη και ξεκίνησε μεγάλα 
βιομηχανικά έργα, όπως το φράγ-
μα του Ασουάν. Γιος ταχυδρομικού 
υπαλλήλου, σπούδασε στη Βασιλική 
Στρατιωτική Ακαδημία του Καΐρου, 
από την οποία και αποφοίτησε το 
1938, ενώ διακρίθηκε στον πόλεμο 
εναντίον του Ισραήλ το 1948. Υπήρξε 
ένας από τους βασικούς ιδρυτές της 
παραστρατιωτικής οργάνωσης των 
«Ελεύθερων Αξιωματικών», η οποία, 
εκμεταλλευόμενη την πικρία του λαού 
εκ του πολέμου με το Ισραήλ, ανέ-
τρεψε την αιγυπτιακή δυναστεία του 
Βασιλιά Φαρούκ Α’ στις 23 Ιουλίου 
1952 και το 1953 ανακήρυξε την 
Αίγυπτο δημοκρατία ισλαμικού 
τύπου. Την 7η Ιουνίου του 1960 
ο Νάσερ επισκέφθηκε την Αθήνα 
κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του 
Βασιλιά Παύλου. Από την επίσκεψη 
αυτή ξεκίνησε η δημιουργία του Ελ-
ληνοαραβικού Επιμελητηρίου και 
απαλείφθηκαν οι κατά των Ελλήνων 
της Αιγύπτου αξιώσεις δήμευσης 
περιουσιών και απελάσεων. Την 
επίσκεψη εκείνη ανταπέδωσε ο 
τότε διάδοχος Κωνσταντίνος,  στον 
οποίο ο Νάσερ επεφύλαξε θερμή 
υποδοχή. Ήταν ο πρώτος επίσημος 
της Δύσης που επισκέφθηκε τη χώρα 
μετά τη  μεταστροφή της Αιγύπτου 
στο Ανατολικό μπλοκ. Έπειτα από 
ένα πάνδημο λαϊκό προσκύνημα, 4 
εκατομμύρια ολοφυρόμενων Αιγυ-
πτίων κατέκλυσαν την πλατεία Ραμσή, 
την 1η Οκτωβρίου, και συνόδευσαν 
τη σορό του μεγάλου ηγέτη σε μιαν 
ανεπανάληπτη στην παγκόσμια ιστο-
ρία νεκρική πομπή. Ήταν τέτοια η 
υστερία του πλήθους, που κατά τη 
διάρκεια της πομπής πέθαναν είτε 
από καρδιακή προσβολή είτε επειδή 
ποδοπατήθηκαν από αλλόφρονες 
συμπολίτες τους 48 Αιγύπτιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

ART AERI

Ό πως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του διεθνούς ακαδη-
μαϊκού περιοδικού Heliyon, το 

οποίο εκδίδεται από τον μεγαλύτερο εκ-
δοτικό οίκο στον κόσμο, Elsevier, η μελέτη 
του συμπατριώτη μας ακαδημαϊκού Νίκου 
Αντωνιάδη, μόνιμου κατοίκου Νέας Υόρκης, 
έχει επιλεγεί ανάμεσα στις «μελέτες με επιρ-
ροή» (influential) για δημοσίευση σε ειδικό 
ένθετο, με το περιοδικό να τον βραβεύει για 
τη συμβολή του στην παγκόσμια έρευνα. 
Η διάκριση του Νίκου Αντωνιάδη είναι 
η δεύτερη σε διάστημα τριών μηνών. Tον 
Μάρτη του 2019, μια άλλη μελέτη του είχε 
αποσπάσει το βραβείο καλύτερης παρου-
σίασης σε Διεθνές Συνέδριο που διεξήχθη 
στο Πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδί-
νου, όπου, κρατώντας δυο σοκολάτες, μια 

συσκευασμένη και μια χωρίς περιτύλιγμα, 
απέδειξε ότι οι πολιτικές ιδέες προωθούνται 
με τον ίδιο τρόπο (όπως μια σοκολάτα), αρκεί 
να υπάρχει: Δημιουργία, Ενημέρωση και 
Υποστήριξη (Packaging Government Ide
as: Creating, Informing, and Supporting)
. Σε σχέση με τη νέα διάκριση, η μελέτη του 
συμπατριώτη μας, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
ερευνητικής ομάδας από τα Πανεπιστήμια City 
University of New York και Tiffin University 
of Ohio (Prof. Perry Haan), επικεντρώνεται στις 
ικανότητες μιας κυβέρνησης και πώς αυτές 
οδηγούν σε αυξημένη απόδοση, η οποία με 
τη σειρά της οδηγεί μια χώρα στην Ευημερία 
(Government Capabilities as Drivers of Perfo
rmance: Path to Prosperity). Ως επίσης μέρος 
των ερευνών με τις οποίες  καταπιάνεται, 
τον περασμένο  Μάιο, ο Νίκος Αντωνιάδης 

εκπροσώπησε το City University of New Y
ork σε διεθνές συνέδριο στο Πανεπιστήμιο 
Harvard της Βοστώνης. Η μελέτη του αυτή 
επικεντρώθηκε στις μεθόδους διδασκαλίας 
των καθηγητών Λυκείων και πώς αυτές 
οι μέθοδοι οδηγούν τα παιδιά μας στην 
ευτυχία αλλά και στην κάλπη, ως μελλο-
ντικούς, υπεύθυνους πολίτες. Η μελέτη, 
η οποία άντλησε (ανώνυμα) δείγμα από 
παιδιά Λυκείων της πατρίδας μας κατά 
το έτος 2017, απέσπασε το ενδιαφέρον 
ακαδημαϊκών, καθηγητών αλλά και πο-
λιτικών απ’ όλον τον κόσμο. Μέσα από 
τη μελέτη διαφαίνεται ότι η ποιότητα των 
μαθημάτων που επιλέγονται σε μια τάξη 
(Πολιτεία / Καθηγητές) και οι μέθοδοι 
διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι καθη-
γητές αποτελούν ισχυρό παράγοντα που 

επηρεάζει θετικά την ευτυχία των παιδιών 
μας, σε αντίθεση με το ντύσιμό τους (ως 
βασική ανάγκη), το οποίο δρα αρνητικά 
στην ευτυχία τους. Παράλληλα, η μελέτη 
κατέδειξε ότι η καταπίεση στο σχολείο, 
επίσης επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα 
στην ευτυχία τους και αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα που τα αποτρέπει από του 
να οδηγηθούν στην κάλπη (ως αυριανοί, 
υπεύθυνοι πολίτες), σε αντίθεση με την 
ποιότητα των μαθημάτων και τις μεθόδους 
των καθηγητών, παράγοντες οι οποίοι τα 
σπρώχνουν σε υγιή μονοπάτια. Μεταξύ 
πολλών άλλων σημαντικών ευρημάτων, 
η μελέτη σημειώνει ότι, ακόμη και η υι-
οθέτηση στολής στο σχολείο μπορεί να 
επιφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα 
στην ευτυχία τους και να ενισχύσει τη 

«διαδρομή» τους  προς την υπευθυνότη-
τα και την κάλπη (όταν κλείσουν τα 18), 
μιας και κάτι τέτοιο ενισχύει την ισότητα 
μέσα στο σχολείο. Όπως αναφέρθηκε 
ενδεικτικά από τον προεδρεύοντα του 
Συνεδρίου στο Harvard, η μελέτη του 
Νίκου Αντωνιάδη έχει δημιουργήσει 
ένα ισχυρό μοντέλο, το οποίο ενθαρρύνει 
και άλλους παράγοντες (με νέες σχετι-
κές μελέτες) να στηριχτούν στο μοντέλο 
αυτό, το οποίο συμβάλλει αισθητά στο να 
αποτρέψει τα παιδιά μας από αρνητικές 
πράξεις όπως bulling, ναρκωτικά, βία 
κ.λ.π. Αποτελεί δηλαδή τη δομή, που στόχο 
έχει πάντα την υγιή διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών μας και την ορθή ενθάρρυνσή 
τους στο να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, 
μακριά από επικίνδυνα μονοπάτια.

Παρουσίαση μελέτης για την
“Ευτυχία των παιδιών μας” στο Harvard
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ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Α
διαμφισβήτητα το κα-
λοκαίρι ενδείκνυται για 
στιγμές χαλάρωσης και 
ξεγνοιασιάς, με μικρούς 
και μεγάλους να απολαμ-
βάνουν τη θάλασσα σε 
αναζήτηση ανάσας δρο-

σιάς, από τον καυτό ήλιο. 
Μπορεί το καλοκαίρι να αποτελεί αγα-

πημένη εποχή για τους πλείστους, ωστόσο 
μαζί του φέρνει και διάφορες δερματικές 
μυκητιάσεις, από τις οποίες υποφέρει ένας 
μεγάλος αριθμός του πληθυσμού, ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις πολλοί αγνοούν τα 
συμπτώματα με αποτέλεσμα αυτό να 
δυσχεραίνει την ίαση του προβλήματος. 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Συμεωνίδης, 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος (skinlab) 
και Γραμματέας της Δερματολογικής και 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου, εξή-
γησε στη «Σ» ότι οι μυκητιάσεις,  ανάλογα 
με το σημείο του δέρματος στο οποίο και 
εμφανίζονται, διακρίνονται σε επιφανειακές, 
τις πλέον συνηθισμένες, που προκαλού-
νται κατά βάση από τα δερματόφυτα και 
την Candida Albicans, και σ’ εκείνες που 
προχωρούν πιο βαθιά, προσβάλλοντας 
δέρμα και υπόδερμα. 

Τα σημεία του σώματος τα οποία μπο-
ρούν να προσβληθούν, είναι τα νύχια, το 
τριχωτό της κεφαλής, ο κορμός, τα άκρα, ενώ 
δερματόφυτα μπορεί να εντοπιστούν στις 
μηρογεννητικές πτυχές και στα γεννητικά 
όργανα. Ωστόσο, οι πιο συχνές μυκητιάσεις 
την περίοδο του καλοκαιρού, όπως είπε, 
είναι αυτές του άκρου ποδός, του κορμού 
και των μηρογεννητικών περιοχών.

Μύκητες στα πόδια 
Οι μύκητες στα πόδια, όπως ανέφερε 

ο κ. Συμεωνίδης, παρατηρούνται συχνά 
και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, καθώς 
με τη διαδεδομένη χρήση των αθλητικών 
παπουτσιών το πόδι αναπόφευκτα ιδρώνει, 
διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξή τους. 

Οι μυκητιάσεις αυτές, εξήγησε, παρατη-
ρούνται συχνά στις μεσοδακτύλιες πτυχές 
και πέλματα εξαιτίας της εφίδρωσης που 
προδιαθέτει για τη λοίμωξη.  

Κύριο σύμπτωμα είναι ο κνησμός, ενώ 
πιθανή είναι και η εμφάνιση φουσκάλων 
ανάμεσα στα μεσοδάχτυλα και το πέλμα 
του ποδιού.  Οι μυκητιάσεις των ποδιών 
είναι κυρίως ήπιες, ωστόσο πρέπει να θε-
ραπευθούν άμεσα, διαφορετικά μπορεί η 
ίασή τους να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, 
επιφέροντας δυσάρεστα αποτελέσματα. 

Παράλληλα, ένας άλλος μεγάλος «πο-
νοκέφαλος» είναι και οι ονυχομυκητιάσεις, 

όταν δηλαδή οι μύκητες προσβάλλουν τα 
νύχια διεισδύοντας στην πλάκα και κά-
νοντας τα νύχια κίτρινα και εύθραυστα. 

Σε περίπτωση που η αντιμετώπισή τους 
δεν είναι άμεση, το νύχι θα καταστραφεί 
και ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί με χει-
ρουργική επέμβαση.

H θεραπεία εξαρτάται από το είδος του 
μύκητα που προσβάλλει το δέρμα. 

Ποικιλόχρους πιτυρίαση
Η ποικιλόχρους πιτυρίαση, ή αλλιώς 

«αρρώστια του ντεκολτέ», επίσης συχνή 
καλοκαιρινή μυκητίαση, είναι η περίπτωση 
κατά την οποία λευκές ή καφέ κηλίδες 
κάνουν την εμφάνισή τους στο δέρμα και 
συνήθως ξεκινούν από τον αυχένα, ενώ 
μπορεί να επεκταθούν στους ώμους, το 
θώρακα και την πλάτη. 

Ο αποχρωματισμός του δέρματος, όπως 
ανέφερε ο δερματολόγος, γίνεται λόγω έλ-
λειψης της μελανίνης, ενώ η υγρασία και 
η παραγωγή ευνοούν τον μύκητα ώστε να 
γίνει παθογόνος. 

Πρόκειται για πολύ διαδεδομένη μυκη-
τίαση, που προσβάλλει κυρίως έφηβους και 
ενήλικες παρά ηλικιωμένους και παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι με-

ταδοτική, ενώ η αντιμετώπισή της είναι 
ιδιαιτέρως δύσκολη. 

Μυκητίαση των
μηρογεννητικών πτυχών

«Πρόκειται για μυκητίαση πεζοπόρων, 
ποδηλατών και παχύσαρκων ατόμων», 
σημειώνει ο κ. Συμεωνίδης. 

Τα συμπτώματα αρχίζουν με κάψιμο, 
κοκκινίλα και μικρή απολέπιση στο εσω-
τερικό των μηρών. 

Η ζέστη, η τριβή και ο ιδρώτας επιδεινώ-
νουν την κατάσταση, ωστόσο με κατάλληλη 
αγωγή θεραπεύεται σε μερικές εβδομάδες. 

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 
αποφεύγονται τα πολύ στενά παντελόνια 
και τα συνθετικά εσώρουχα.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο δερματολόγος, 
τα συχνά ντους με αντισηπτικά σαπούνια, η 
κατάχρηση αποσμητικών και τα βρεγμένα 
μαγιό ερεθίζουν και ευνοούν την ανάπτυξη 
μυκήτων κάτω από τους μαστούς ή τις 
μασχάλες και τις μηρογεννητικές πτυχές.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η μετάδοση 
των μυκήτων  μέσα την θάλασσα απο-
κλείεται, γιατί αυτοί δεν επιβιώνουν στο 
θαλασσινό νερό, ωστόσο είναι εύκολη με 
την επαφή μας με την άμμο, ενώ προδιάθε-

ση στις μυκητιάσεις έχουν όσοι χρησιμο-
ποιούν αντιβιοτικά, κορτιζόνη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ή ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα.  Επίσης επιρρεπή είναι τα άτομα 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Πώς να προστατευθούμε: 
• Συχνά ντους με σαπούνι. 
• Δεν χρησιμοποιούμε ρούχα, πετσέτες 

ή παπούτσια άλλων ατόμων.
• Δεν περπατάμε ποτέ ξυπόλητοι σε 

δημόσιους χώρους όπως πισίνες, αποδυ-
τήρια, ακόμη και στην παραλία, κυρίως 
στην άμμο.

• Πλένουμε με σαπούνι και νερό τα 
μαγιό και τις πετσέτες μετά από κάθε χρήση.

• Δεν καθόμαστε ποτέ απευθείας επάνω 
στην άμμο ή στα κρεβατάκια θαλάσσης.

• Αποφεύγουμε τα στενά και χωρίς 
κάλτσες κλειστά παπούτσια. 

• Να προτιμάτε κάλτσες που απορρο-
φούν τον ιδρώτα, όπως οι βαμβακερές, 
και να τις αλλάζετε δύο φορές την ημέρα.

• Να πλένετε καλά τα πόδια σας, με 
νερό και σαπούνι και μετά να τα στεγνώ-
νετε καλά.

• Να βάζετε πούδρα ή αντιμυκητιακό 
φάρμακο σε σκόνη στα πόδια σας. 

Καλοκαίρι: Ο «εχθρός» του δέρματος 

Α πό την έκθεση στον ήλιο και τις 
κλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν το καλοκαίρι, δεν 

επηρεάζεται μόνο το δέρμα μας αλλά 
και τα μάτια μας. 

Ο Νικόλαος Τράκος, Χειρουργός Οφθαλ-
μίατρος και Πρόεδρος της Διεθνούς Εται-
ρείας Δακρυολογίας & Ξηρού Οφθαλμού, 
μίλησε στη «Σ» για τα προβλήματα που 
μπορεί να προκαλέσουν τόσο η θερμο-
κρασία όσο και το νερό της θάλασσας και 
της πισίνας, στα μάτια μας. 

Όπως ανέφερε, εξαιτίας των υψηλών 
θερμοκρασιών που επικρατούν το καλο-
καίρι και δη στην Κύπρο, αρκετός κόσμος 
μπορεί να εμφανίσει το Σύνδρομο του 
ξηρού οφθαλμού. 

Αυτό εκδηλώνεται κυρίως με κόκκι-
να μάτια, φαγούρα, καύσο και παροδική 
θόλωση της όρασης. 

Είναι σημαντικό, τόνισε, κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, να λαμβάνουμε προφυλά-
ξεις προς αποφυγήν του Συνδρόμου όπως:

• Nα φοράμε γυαλιά ηλίου με UV 400. 
• Nα αποφεύγουμε οι κλιματιστικές 

συσκευές να έχουν άμεση επαφή με τα 
μάτια μας.  

• Όταν εφαρμόζουμε αντηλιακή κρέμα 
προσώπου, αυτή να μην έρχεται σε επαφή 
με τα βλέφαρα. 

• Να βάζουμε προληπτικά σταγόνες 
τεχνητών δακρύων. 

• Να ενυδατωνόμαστε καλά πίνοντας 

άφθονο νερό, γιατί όταν στεγνώνει το σώμα 
στεγνώνουν και τα μάτια.

Όσον αφορά τώρα τις θάλασσες και τις 
πισίνες, ο κ. Τράκος τόνισε ότι το θαλασ-
σινό νερό, το χλώριο, αλλά και οι χημικές 
ουσίες από αντηλιακά προϊόντα μπορεί να 
ερεθίσουν τα μάτια και να δημιουργήσουν 
φλεγμονή στην οφθαλμική επιφάνεια. 

Καλό θα ήταν, όταν βρισκόμαστε κάτω 
από το νερό, να έχουμε πάντοτε κλειστά τα 
μάτια εκτός και εάν φοράμε προστατευτι-
κά γυαλιά, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η 
επαφή του νερού με τα μάτια όταν φοράμε 
φακούς επαφής. 

Σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια 
μας συχνά αλλά και να αποφεύγουμε την 

τριβή των ματιών. 
Ο κ. Τράκος σημείωσε επίσης ότι μετά 

από επεμβάσεις λέιζερ μυωπίας, αστιγ-
ματισμού, καταρράκτη ή γλαυκώματος, 
τα μάτια είναι πιο ευάλωτα σε μολύν-
σεις από μικρόβια γι’ αυτό ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε διπλά 
προσεκτικοί. 

Ο ήλιος και… τα μάτια μας 

Μπορεί να απολαμβάνουμε 
την έκθεση στον ήλιο κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, κυρίως 
για την απόκτηση του πολυ-
πόθητου για πολλούς «μαυ-
ρίσματος», ωστόσο πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι εκθέτουμε τον 
εαυτό μας σε μεγάλο κίνδυνο, 
εάν δεν λαμβάνουμε τα απα-
ραίτητα μέτρα πρόληψης. 

Ο Δρ Κωνσταντίνος Π. Συ-
μεωνίδης  μίλησε στην «Σ» και 
για τον καρκίνο του δέρματος. 

«Ο καρκίνος δέρματος είναι 
μια κακοήθης βλάβη του δέρ-
ματος, που αναπτύσσεται από 
τα κύτταρα της επιδερμίδας. 
Σε αντίθεση με το δερματικό 
κακόηθες μελάνωμα, οι περισ-
σότεροι τύποι καρκίνου του 
δέρματος σπάνια εξαπλώνονται 
και σε άλλα μέρη του σώματος 
(μεταστάσεις)», ανέφερε. 

Οι βασικοί τύποι καρκίνου 
του δέρματος, είναι το μελάνω-
μα, το βασικοκυτταρικό καρ-
κίνωμα, ο πιο διαδεδομένος 
τύπος καρκίνου του δέρματος 
και το ακανθοκυτταρικό καρ-
κίνωμα, ο δεύτερος πιο δια-
δεδομένος. 

Ο καρκίνος του δέρματος 
εμφανίζεται συνήθως σε περι-
οχές που εκτίθενται στον ήλιο 
επαναλαμβανόμενες φορές για 
πολλά χρόνια, όπως το πρό-
σωπο και η μύτη, τα αυτιά, το 
πίσω μέρος του λαιμού και η 
γυμνή περιοχή του τριχωτού 
της κεφαλής. Λιγότερο συχνά, 
μπορεί να εμφανιστεί σε πε-
ριοχές λιγότερο εκτεθειμένες 
στον ήλιο, όπως η πλάτη, το 
στήθος ή τα άκρα. Ωστόσο, ο 
καρκίνος δέρματος μπορεί να 
εμφανιστεί οπουδήποτε στο 
δέρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα κακοήθη μελανώματα συχνά 
αρχίζουν από ένα προϋπάρ-
χοντα μελανοκυτταρικό σπίλο 
με πρώτη ένδειξη να είναι η 
αλλαγή στο μέγεθος, σχήμα, 
χρώμα ή και αιμορραγία  του 
σπίλου (ελιάς).

Η έκθεση
στον ήλιο και
ο καρκίνος

του δέρματος



Ά
ναψαν φωτιές οι 
προτάσεις νόμου 
που «αγγίζουν» τον 
νόμο των εκποιή-
σεων. Οι τραπεζίτες 
είναι εξοργισμένοι 
από τις προθέσεις 

των κομμάτων, που προωθούν τις προ-
τάσεις νόμου, και επιδίδονται σε αγώνα 
δρόμου για να πείσουν ότι μόνο κακό 
μπορούν να προξενήσουν στην οικονομία 
του τόπου. Αφετέρου οι υποστηρικτές 
της πρωτοβουλίας των κομμάτων, που 
υπογράφουν τις προτάσεις, οι Σύνδεσμοι 
Προστασίας των Δανειοληπτών, κατη-
γορούν τις τράπεζες για υπερβολή και 
παραπληροφόρηση. Οι αντιδράσεις όλων 
των εμπλεκομένων κορυφώθηκαν στο 
πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων 
την περασμένη Πέμπτη στην Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής. Το δεύτερο 
ημίχρονο θα «παιχτεί» και πάλι στην ίδια 
επιτροπή την ερχόμενη Πέμπτη. 

Η αιτία του καβγά 
Σε γενικές γραμμές οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις, που προέρχονται από 
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη, Συμμαχία 
Πολιτών και Οικολόγους, επιχειρούν να 
αποδώσουν τους λόγους που θα μπορούν 
να επικαλεστούν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες 
για να μπλοκάρουν τον πλειστηριασμό 
των ακινήτων τους. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιμή-
κυνση της προθεσμίας εξόφλησης των 
οφειλόμενων ποσών από 30 σε 45 μέρες 
και την επιμήκυνση της περιόδου εντός 
της οποίας δημοσιεύεται η ειδοποίηση για 
πλειστηριασμό. Πρόσθετα, το δικαστήριο 
θα πρέπει να ελέγχει ότι η τράπεζα προέ-
βη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

αναδιάρθρωση του δανείου. Οι τράπεζες 
θεωρούν ότι συνολικά οι προτεινόμενες 
αλλαγές στον νόμο των εκποιήσεων δη-
μιουργούν σοβαρό πρόβλημα, επειδή θα 
δημιουργήσουν μεγάλες καθυστερήσεις 
στις εκποιήσεις. 

Ο μεγάλος φόβος  
Αναντίλεκτα, η επιχειρηματολογία των 

τραπεζιτών φωτογραφίζει μεγάλες φουρ-
τούνες για τις τράπεζες και την οικονομία 
του τόπου στο σύνολό της σε περίπτωση 
τροποποίησης του νόμου από τη Βουλή. 
Ο μεγαλύτερος φόβος των τραπεζών είναι 
η στάση της Φρανκφούρτης σε μια τέτοια 
περίπτωση. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 
επιμήκυνση του χρόνου εκποίησης θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε κεφαλαιακές 
ανάγκες. Στην επιχειρηματολογία τους 
εντάσσεται σωρεία δυνητικών κινδύνων. 

• Μπορεί να υπάρξει αποσταθεροποί-
ηση του τραπεζικού συστήματος.

• Υπάρχει κίνδυνος οι επόπτες να 
ζητήσουν από τις τράπεζες πρόσθετες 
προβλέψεις. 

• Στο ακραίο σενάριο οι φορολογού-
μενοι/καταθέτες θα κληθούν εκ νέου να 
πληρώσουν το τίμημα μιας πιθανής απο-
σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα.

 Η Κεντρική Τράπεζα πλαισιώνει τις 
ανησυχίες των τραπεζών και τοποθετεί 
την Κύπρο στο κάδρο της Ευρωζώνης, 
προκειμένου να τονίσει τους δυνητικούς 
κινδύνους για το σύνολο της οικονομίας 
από τυχόν αποσταθεροποίηση. Ο δείκτης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Κύπρο είναι στο 30% και στην Ευρωζώ-
νη στο 3%.  Χαρακτηριστική ήταν και η 
αναφορά του εκπροσώπου της Κεντρι-
κής Τράπεζας στην Επιτροπή Οικονο-
μικών, ο οποίος συνέστησε προσοχή σε 

«οποιεσδήποτε αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο, που μπορούν να δημιουργή-
σουν τα αντίθετα κίνητρα είτε μέσω της 
δημιουργίας πρόσθετων απαιτήσεων είτε 
μέσω της αφαίρεσης από τις τράπεζες της 
δυνατότητας να πάρουν το λαβείν τους 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα, χωρίς να 
καταπατούνται τα νόμιμα δικαιώματα των 
συνεργάσιμων δανειοληπτών». Η Κυβέρ-
νηση, διά του Υπουργού Οικονομικών, 
θεωρεί ότι δεν πρέπει να προχωρήσει 
η Βουλή στην τροποποίηση του νόμου 
και συστήνει προσοχή στους βουλευτές, 
καλώντας τους να μην προχωρήσουν. 
«Βρισκόμαστε σε περίοδο που ξεκινά 
η εφαρμογή ενός σημαντικού Σχεδίου 
που θα βοηθήσει τον κόσμο. Και για τις 
περιπτώσεις (δανειοληπτών) που, παρά τη 
σημαντική ενίσχυση του Σχεδίου Εστία, 
δεν θα είναι βιώσιμοι, είναι ξεκάθαρη η 
πρόθεση της Κυβέρνησης να έρθει με 
Σχέδιο», σημείωσε ο Χάρης Γεωργιάδης.

«Κανένα ξεδόντιασμα»
Υπέρ της πρότασης των κομμάτων 

τάσσονται ασφαλώς οι σύνδεσμοι των 
δανειοληπτών. Ο Σύνδεσμος Προστασίας 
Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) 
κάνει λόγο για διαστρέβλωση της πραγμα-
τικότητας από τις τράπεζες, καθώς, όπως 
αναφέρει, ούτε ξεδόντιασμα του νόμου 
επιχειρείται, ούτε αφαίρεση εργαλείων, ούτε 
προστασία και επιβράβευση των στρατη-
γικών κακοπληρωτών. Βασική θέση του 
ΣΥΠΡΟΔΑΤ είναι ότι «επιδιώκεται απλώς 
και μόνο η καθιέρωση δικαστικού ελέγχου, 
εάν η τράπεζα, πριν προχωρήσει στη λήψη 
αυτού του ύστατου μέτρου (της εκποίησης), 
εφάρμοσε τις Οδηγίες της Εποπτικής της 
Αρχής στο θέμα της αναδιάρθρωσης των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».

Έ ρχεται στην Κύπρο για επίσκε-
ψη εργασίας ο ισχυρός άνδρας 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανι-

σμού, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνου 
Ηροδότου. Σύμφωνα με πληροφορίες 
που μετέδωσε από την περασμένη Πα-
ρασκευή  το «Σίγμα», ο Αντρέα Ενρία 
θα είναι στο νησί στις 11 και 12 
Ιουλίου και θα έχει σειρά 
βαρύνουσας σημασίας 
συναντήσεων. Πέραν 
του Διοικητή της Κε-
ντρικής Τράπεζας: 
•  11 Ιουλίου:  Θα 
συναντηθεί με τις 
διευθύνσεις των τρα-
πεζών.
• 12 Ιουλίου: Θα συνα-
ντηθεί με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Στις συναντήσεις του επικεφαλής 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού 
θα τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα 
που προκύπτουν στο τραπεζικό σύ-
στημα και δη η αντιμετώπιση των 
βασικών προκλήσεων, όπως αυτή 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο 
το γεγονός ότι η επίσκεψή του συ-
μπίπτει χρονικά με την αναστάτωση 
που έχει προκληθεί, συνεπεία των 
προτάσεων νόμου για αλλαγή στον 
νόμο των εκποιήσεων. Ενδέχεται να 
είναι στα θέματα που θα τεθούν στο 

πλαίσιο των συναντήσεών του με τις 
τράπεζες. Η Φρανκφούρτη, άλλωστε, 
είχε απαιτήσει και ακολούθως είχε 
χαιρετίσει πέρυσι το καλοκαίρι την 
ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου 
για την αντιμετώπιση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Βεβαίως 
η επίσκεψη του Αντρέα Ενρία δεν 

γίνεται με αφορμή τα όσα τε-
κταίνονται στο νησί. Είχε 

κλειδώσει,  σύμφωνα 
με πληροφορίες, από 

τον περασμένο Μάιο, 
μετά από κατ’ ιδίαν 
συνάντηση που είχε 
με τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας 

στη Φρανκφούρτη, 
οπότε και ο Κωνσταντί-

νος Ηροδότου τον είχε προ-
σκαλέσει στην Κύπρο. Ο Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας είχε θέσει 
ψηλά στις προτεραιότητές του, από 
την ανάληψη των καθηκόντων του, 
την ενίσχυση της εκπροσώπησης της 
Κύπρου από την Κεντρική Τράπεζα 
στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο 
εμπίπτει και η πρόσκληση στον ισχυ-
ρό άνδρα του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού να επισκεφθεί το νησί, 
αλλά και σειρά διμερών επαφών του 
κ. Ηροδότου με αξιωματούχους στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
Κεντρικούς Τραπεζίτες χωρών μελών 
της Ευρωζώνης. 

Σημαντική επίσκεψη
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ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΔΉΚΟ, ΕΔΕΚ, 
ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ, ΣΥΜ-
ΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΏΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΏ-
ΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΝ 
ΟΙ ΕΝΥΠΟΘΉΚΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΛΕΙΣΤΉΡΙΑΣΜΟ ΤΏΝ 
ΑΚΙΝΉΤΏΝ ΤΟΥΣ

Πάνε για 2ο ημίχρονο στη Βουλή
ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ



 «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ
ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
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Τ
ο έναυσμα για την επί-
σημη έναρξη του περι-
βόητου Σχεδίου «Εστία» 
έδωσε και επίσημα την 
προηγούμενη Τετάρτη, 
έπειτα από συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου 

(το οποίο ενέκρινε το Σχέδιο), ο Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σύμφωνα 
με τον ΥΠΟΙΚ, οι παράμετροι του σχεδίου 
είναι γνωστές όπως είχαν προεγκριθεί από 
το Υπουργικό τον περασμένο Νοέμβριο και 
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
«Μεσολάβησε ο νομοτεχνικός έλεγχος που 
ολοκληρώθηκε, και με εγκεκριμένα ήδη 
τα κονδύλια από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, μπορούμε να αρχίσουμε τώρα το 
στάδιο της εφαρμογής. Με ανάληψη της 
ευθύνης εφαρμογής του σχεδίου από το 
Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει κάνει 
πολλή  προετοιμασία για να ισχύσει ο 
προγραμματισμός», είπε. 

Τον Σεπτέμβριο οι πρώτες 
αιτήσεις και τον  Δεκέμβριο 
οι πρώτες πληρωμές

Σύμφωνα πάντα με τον Χάρη Γεωργιάδη, 
ως πρώτο βήμα, τον Ιούλιο θα υπάρξει η 
συμμετοχή των τραπεζών ή των φορέων 
διαχείρισης των δανείων. «Θα ακολουθή-
σει από τις αρχές Σεπτέμβρη η υποβολή 
αιτήσεων από τον κάθε ενδιαφερόμενο που 
πληροί τα κριτήρια του Σχεδίου ‘Εστία’ και 
οι πρώτες πληρωμές θα ξεκινήσουν να 
γίνονται από τον Δεκέμβριο. Θα επανα-
λαμβάνονται, κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο, 
με τη βασική προϋπόθεση ότι θα υπάρχει 
συμμόρφωση από τον δανειολήπτη σε σχέση 
με τις αναδιαρθρωμένες και βελτιωμένες 
για τον ίδιο τον δανειολήπτη υποχρεώσεις 
του», υπογράμμισε.

Θα συμβάλει στη μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων

Κληθείς να σχολιάσει τις προσδοκίες που 
έχει η κυβέρνηση από το Σχέδιο «Εστία», ο 
Χάρης Γεωργιάδης έβαλε ψηλά τον πήχη. 
«Θεωρούμε το σχέδιο Εστία ως ένα σχέδιο 
που προσθέτει στην εργαλειοθήκη για την 
αντιμετώπιση αυτού του παλαιού κατά-
λοιπου, του σοβαρού προβλήματος των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, με επικέ-
ντρωση στην πιο ευαίσθητη ίσως κατηγο-
ρία δανειοληπτών, αυτών που έχουν την 
πρώτη κατοικία τους ως εξασφάλιση. Θα 
παρακολουθήσουμε πώς θα εφαρμοσθεί 
στην πράξη το σχέδιο, διατηρώντας την 
αισιοδοξία ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά 
τα νοικοκυριά και τους δανειολήπτες που 
έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση, αλλά και 
γενικότερα στη συνδιαχείριση ενός προ-
βλήματος που εξακολουθεί να επιβαρύνει 
την οικονομία μας», είπε. 

Όσον αφορά το μνημόνιο που θα δοθεί 
στις τράπεζες, ο Χάρης Γεωργιάδης είπε 
ότι έχει εγκριθεί από τη Νομική Υπηρε-
σία, θα δοθεί στη δημοσιότητα, και αφού 
ενημερωθεί η Βουλή θα γίνουν οι σχετικές 
ενημερώσεις στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Ικανοποίηση εκφράζει
ο Σύνδεσμος Τραπεζών

Η «Σ» επικοινώνησε και με τον Σύνδε-

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΈΙ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΙΈΣ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΈΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝ-
ΔΈΣΜΟΥ ΤΡΑΠΈΖΩΝ

Μια ακόμα διάκριση για την MSPS!

Η MSPS τιμήθηκε με τον τίτλο «Greek 
Business Champion» στα βραβεία 
«Πρωταγωνιστές της Ελληνικής 

Οικονομίας», που διοργανώθηκαν για 5η 
συνεχή χρονιά από την Direction υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και 
του ΣΕΒ. 

Η βράβευση αυτή είναι αποτέλεσμα 
της συλλογικής δουλειάς μιας δυνατής 
ομάδας, η οποία διαθέτει κοινή κουλτούρα, 
στόχους και όραμα. 

Είναι η απόδειξη μιας πετυχημένης 

στρατηγικής που βασίζεται στον αποτελε-
σματικό συνδυασμό όλων των εργαλείων 
και όλων των touchpoints, με στόχο 
τη μέγιστη επικοινωνιακή απόδοση 
των brands των πελατών μας. Αυτά 
ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά που 
έχουν καθιερώσει την MSPS ως μιαν 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο 
PR< BTL,Sales & Integrated Marketing 
Communications, διατηρώντας γρα-
φεία σε Αθήνα, Σόφια, Βουκουρέστι 
και Λευκωσία. 

σμο Τραπεζών, ζητώντας ένα σχόλιο για την 
έναρξη του Σχεδίου «Εστία». «Προφανώς 
και βλέπουμε πολύ θετικά την έναρξη του 
Σχεδίου ‘Εστία’. Είναι ένα θέμα που θα 
δώσει λύσεις σε χιλιάδες πολίτες, αφού 
θα αποτρέψει άλλες δραστικές λύσεις 
που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι 
η πώληση δανείων και η εκποίηση. Θε-
ωρούμε ως Σύνδεσμος Τραπεζών ότι θα 
συμβάλει αφενός στην κοινωνική συνοχή, 
αφού τα νοικοκυριά θα διατηρήσουν την 
κύρια κατοικία τους και,  αφετέρου, θα 
βοηθήσει και στην εύρυθμη λειτουργία 
των τραπεζών», ανέφερε σχετικά εκπρό-
σωπος του Συνδέσμου.

Τι είναι το σχέδιο «Εστία»
Το σχέδιο «Εστία» είναι ένα ειδικό σχέδιο, 

το οποίο ανακοινώθηκε από την Κυβέρ-
νηση και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Απευθύνεται σε 
δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορη-
γήσεις κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2017. Οι 
χορηγήσεις αυτές, που είναι εξασφαλισμένες 
με υποθήκη πρώτης κατοικίας, πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι μη εξυπηρετούμενες 
μέχρι την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

To Σχέδιο ενισχύει την ικανότητα 
αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσε-
ων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, συμβάλλει 
στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων φυσικών προσώπων ή επιχει-

ρήσεων που είναι εξασφαλισμένα με την 
κύρια κατοικία των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες που έχουν δικαίω-
μα συμμετοχής στο Σχέδιο θα πρέπει 
να προχωρήσουν σε διακανονισμό για 
αναδιάρθρωση του δανείου τους με την 
Τράπεζα που συνεργάζονται και να πληρούν 
συγκεκριμένα περιουσιακά, εισοδηματικά 
και άλλα κριτήρια.

Ωφελήματα Σχεδίου Εστία
Όσοι δανειολήπτες αναδιαρθρώσουν 

τα δάνειά τους, στο πλαίσιο του Σχεδίου, 
θα έχουν τα πιο κάτω ωφελήματα:

• Ελάφρυνση του χρέους τους.
• Καταβολή του 1/3 των δόσεων του 

δανείου τους (τόκους και κεφάλαιο) από 
το κράτος.

• Ελάφρυνση της δόσης του δανείου 
και μείωση του επιτοκίου.

• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρω-
μής ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη 
και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Τερματίζεται η αβεβαιότητα σε σχέση 
με τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη και 
της οικογένειάς του.

Οι βασικότερες αρχές του 
Σχεδίου είναι:

• Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολή-
πτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και 
περιουσιακά χαρακτηριστικά.

• Οι Τράπεζες που θα συμμετάσχουν 
στο Σχέδιο θα προσφέρουν σε όλους τους 

δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια, τυποποιημένη λύση αναδιάρ-
θρωσης με προκαθορισμένους όρους και 
προϋποθέσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις 
εγγυήσεις και το οφειλόμενο ποσό του 
χρέους το οποίο εξασφαλίζεται από πρώτη 
κατοικία.

• Το αναδιαρθρωμένο ποσό θα υπο-
λογίζεται ως το χαμηλότερο μεταξύ α) 
του υπολοίπου του δανείου/πιστωτικών 
διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται με 
την πρώτη κατοικία κατά την ημερομηνία 
της αναδιάρθρωσης και β) της αγοραίας 
αξίας της πρώτης κατοικίας.

• Για τα πρώτα 7 χρόνια, το επιτόκιο του 
αναδιαρθρωμένου δανείου είναι μεταβλη-
τό και βασίζεται στο εξαμηνιαίο επιτόκιο 
Euribor +2,5% (με ανώτερο όριο το 3,5%). 
Για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής 
το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο εξαμηνιαίο 
επιτόκιο Euribor +2%.

• Η διάρκεια αποπληρωμής δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 έτη, 
ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη.

• Οι  δανειολήπτες θα αποπληρώνουν 
στην Τράπεζα τα 2/3 των πληρωμών τόκου 
και κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους 
του αναδιαρθρωμένου δανείου.

• Μέσω του Κρατικού Φορέα που 
θα διαχειρίζεται το Σχέδιο, το κράτος θα 
καλύπτει το 1/3 των πληρωμών τόκου 
και κεφαλαίου μια φορά τον χρόνο, νο-
ουμένου ότι  ο δανειολήπτης συνεχίζει 
να καταβάλλει τα 2/3 και εξυπηρετεί το 

αναδιαρθρωμένο του δάνειο.
• Σε περίπτωση που τα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια εξασφαλίζονται και 
από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, 
η Τράπεζα θα προσφέρει επιπρόσθετο 
αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό το 
οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μετα-
ξύ α) του εναπομείναντος υπολοίπου του 
δανείου/πιστωτικών διευκολύνσεων κατά 
την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και β) της 
αγοραίας αξίας των άλλων εμπράγματων 
εξασφαλίσεων.

• Όταν παραμένει υπόλοιπο, το οποίο 
δεν εξασφαλίζεται από άλλες εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, θα παραμένει παγωμένο και 
θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα 
σε περίπτωση αθέτησης του αναδιαρθρω-
μένου δανείου της πρώτης κατοικίας.

• Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις/εγγυ-
ήσεις θα διατηρούνται και δεν θα ζητού-
νται πρόσθετες, εκτός και αν συντρέχουν 
ορισμένες προϋποθέσεις.

• Πριν από την αναδιάρθρωση του δα-
νείου, η Τράπεζα θα αξιολογεί την ικανό-
τητα αποπληρωμής και θα πραγματοποιεί 
έλεγχο βιωσιμότητας της προσφερόμενης 
λύσης αναδιάρθρωσης.

• Τα αποτελέσματα της εξέτασης/αξιο-
λόγησης θα γνωστοποιούνται στον Κρατικό 
Φορέα, ο οποίος θα εξετάζει και θα επα-
ληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες 
του αιτητή.

• Με την έγκριση της αίτησης, ο Κρα-
τικός Φορέας θα προχωρεί στη σύναψη 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚEΙΜ
socratis79@gmail.com

σύμβασης με τον αιτητή.
• Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει 

ότι η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώ-
σιμη, ο Κρατικός Φορέας θα απορρίπτει 
τη συμμετοχή στο Σχέδιο. 

Εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια

Επίσης, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, 
τα οποία πρέπει να πληρούνται για συμ-
μετοχή στο Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα:

• Το/τα δάνειο/α/ πιστωτική/ές διευκό-
λυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη 
ή συνεχόμενες υποθήκες κύριας κατοικίας 
(ιδιόκτητη στέγη που χρησιμοποιείται ως 
μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη ή/
και από μέλη της οικογένειάς του).

• Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας 
να μην υπερβαίνει τις €350.000.

• Τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου 
των συνολικών δανείων του δανειολήπτη 
στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας 
έχει εγγραφεί πρώτη υποθήκη ή και 
συνεχόμενες υποθήκες, επί της κύριας 
κατοικίας ή έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλη-
τήριο συμβόλαιο για την αγορά της κύριας 
κατοικίας ήταν μη εξυπηρετούμενο για 
περισσότερες από 90 μέρες. Νοείται ότι, 
δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης 
από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά, 
δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Tο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
του αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα ακόλουθα ποσά:

• Νοικοκυριά με ένα άτομο μέγιστο 
ποσό εισοδήματος €20.000 τον χρόνο.

• Για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτο-
μα  €35.000 τον χρόνο.

• Για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο €45.000 
τον χρόνο. 

• Για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα  
€50.000 τον χρόνο.

• Για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα 
€55.000 τον χρόνο.

• Για ζεύγος με τέσσερα εξαρτώμε-
να  και άνω, €60.000 τον χρόνο, ποσό το 
οποίο αποτελεί και την οροφή του ετήσιου 
οικογενειακού εισοδήματος.

• Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το 
εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας 
του δανειολήπτη. Στις περιπτώσεις που 
ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, 
ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το 
εισόδημα των μελών της οικογένειας του 
κύριου μετόχου (με ποσοστό πάνω από 
50%) της εταιρείας, αφού με την αναδιάρ-
θρωση του δανείου ο κύριος μέτοχος θα 
αναλάβει τον δανεισμό και θα μετατραπεί 
σε δανειολήπτη. Τα υπόλοιπα καθαρά 
περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού 
(δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία  του 
νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας 
κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές 
διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου 
που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοι-
κία) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε 
τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας 
της πρώτης κατοικίας, χωρίς το ποσό να 
υπερβαίνει τις €250 χιλιάδες.

• Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι 
μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ή να έχει νόμιμη και συνεχή 
διαμονή από το 2013.

• Ο δανειολήπτης θα πρέπει να δώ-
σει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για επιβε-
βαίωση και διασταύρωση των οικονομικών 
του στοιχειών από τον Κρατικό Φορέα.

Το Σχέδιο καλύπτει
15 χιλιάδες δάνεια

Tέλος, να αναφέρουμε ότι το σχέδιο 
καλύπτει 15 χιλιάδες δάνεια. Σήμερα 
υπολογίζεται ότι το σύνολο των δανείων, 
οποιασδήποτε αξίας, με υποθήκη κύρια 
κατοικία, φθάνει στα 13.9 δις. Από αυτά, 
και για ποσά μέχρι 350 χιλ. τα δάνεια, 
ανέρχονται στα 8,7 δις, εκ των οποίων, το 
40% ή 3,5 δις είναι ΜΕΔ και αφορούν 
15 χιλιάδες δανειολήπτες (Το ένα τρίτο 
προέρχεται από τον Συνεργατισμό).

Αρχίζει η εφαρμογή 
του Σχεδίου «Εστία» 



Η 
σημερινή είναι η τε-
λευταία ημέρα για την 
καταβολή του ετήσιου 
τέλους εταιρειών για 
το 2019, με όσες εται-
ρείες δεν συμμορφω-
θούν να φλερτάρουν 

με τον κίνδυνο διαγραφής τους από το 
Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη. Οι εργοδοτικές 
οργανώσεις, με εγκυκλίους που απέστει-
λαν προς τα μέλη τους, τους καλούν να 
συμμορφωθούν και να καταβάλουν το 
ετήσιο τέλος, το οποίο ανέρχεται στα €350 
ανά εταιρεία και πρέπει να πληρωθεί το 
αργότερον  μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. 
Σύμφωνα με τον Έφορο Εταιρειών, Σπύρο 
Κόκκινο, που μίλησε στη «Σ», σε περίπτω-
ση που μια εταιρεία δεν προχωρήσει σε 
πληρωμή του τέλους μέχρι την πιο πάνω 
ημερομηνία, τότε επιβάλλεται ποινή 10%, 
εάν η πληρωμή γίνει 2 μήνες από την 
ημερομηνία λήξης και εάν η πληρωμή 
γίνει μέχρι 5 μήνες από την ημερομηνία 
λήξης, επιβάλλεται πρόσθετη ποινή 30%. 

«Εκτός από τα πιο πάνω, σε περίπτωση 
μη πληρωμής σας, το Τμήμα του Εφόρου 
Εταιρειών μπορεί να προχωρήσει στη 
διαγραφή εταιρειών από το μητρώο του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας», ανέφερε. Η πληρωμή του 
τέλους, να σημειωθεί, μπορεί να γίνει 
στην ιστοσελίδα της JCC Smart (www.
jccsmart.com) ή στα ταμεία του Εφόρου.

Ποιοι τυγχάνουν εξαίρεσης
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εξαιρούνται 

της υποχρέωσης καταβολής του Ετήσιου 
Τέλους, εταιρείες ή συγκροτήματα που 
είναι αδρανή. Σύμφωνα με αρμόδιες 
πηγές, εξαίρεσης τυγχάνουν εταιρείες 

οι οποίες είχαν εγγραφεί πριν από τις 
14 Αυγούστου 1974 και είχαν την έδρα 
τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών 
τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε 
κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και 
δεν δραστηριοποιούνται πλέον και/ή δεν 
διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό 
στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοι-
χεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες 
περιοχές της Δημοκρατίας (άρθρο 391 
Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113).

Ο Έφορος δύναται να διαγράψει μη 
υφιστάμενη εταιρεία από το μητρώο,  
επίσης, όταν:

• Έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή δεν 

λειτουργεί, δύναται να αποστείλει στην 
εταιρεία με το ταχυδρομείο επιστολή 
για εξακρίβωση κατά πόσον η εταιρεία 
διεξάγει εργασία ή είναι σε λειτουργία.

• Αν δεν πάρει οποιαδήποτε απάντηση 
μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή της 
επιστολής, αυτός μέσα σε δεκατέσσερεις 
ημέρες μετά την πάροδο της περιόδου 
ενός μηνός αποστέλλει ταχυδρομικώς 
προς την εταιρεία συστημένη επιστολή 
που να αναφέρεται στην πρώτη και να 
δηλώνει ότι δεν λήφθηκε καμιά απά-
ντηση σε αυτή, και ότι αν μέσα σε ένα 
μήνα δεν ληφθεί απάντηση στη δεύτερη 
επιστολή από την ημερομηνία αυτής, θα 
δημοσιευθεί ειδοποίηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 365A με σκοπό να 
διαγραφεί η επωνυμία της εταιρείας από 
το μητρώο εγγραφής.

• Κατόπιν αίτησης των συμβούλων 
της η οποία παραδίδεται στον έφορο 
εταιρειών στον καθορισμένο τύπο και 
νοουμένου ότι η εταιρεία έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις της οι οποίες 
προκύπτουν από το Νόμο·

• Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής 
από την εταιρεία του ετήσιου τέλους που 
προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο 
ενός έτους, από την ημερομηνία που αυτό 
κατέστη πληρωτέο.

81 χιλιάδες εταιρείες αδρανείς
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογί-

ζεται ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 81 
χιλιάδες εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται 
αδρανείς στα μητρώα των κρατικών υπηρε-
σιών. Πρόκειται στην ουσία για ανενεργές 
εταιρείες για πολλά χρόνια με εξαφανι-
σμένους διευθυντές και γραμματείς, ενώ 
οι πλείστες των περιπτώσεων αφορούν 
παλαιές υποθέσεις ή εταιρείες που συ-
στάθηκαν για κάποιο λόγο και από τότε 
έμειναν ανενεργές. Στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία οι εταιρείες αυτές είχαν ξένους 
μετόχους, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και 
δεν έδωσαν έκτοτε σημεία ζωής.

Ενστάσεις από πιστωτές
Με βάση στοιχεία που έδωσε στη «Σ» 

η κ.  Μαρία Μαρκίδου, Α Εξεταστής στον 

Έφορο Εταιρειών, μέχρι στιγμής προχώ-
ρησαν σε διαγραφή 10.540 εταιρειών, ενώ 
για άλλες 70 χιλιάδες περίπου εταιρείες, 
που δεν είχαν καταβάλει το ετήσιο τέλος, 
έχουν συμμορφωθεί, είτε υποβλήθηκαν 
ενστάσεις από τους πιστωτές τους. «Οι 
συγκεκριμένες διαγραφές έγιναν στις 16 
Μαΐου του 2018», διευκρίνισε.

Η εμπλοκή του Τμήματος 
Φορολογίας

Στο συγκεκριμένο θέμα έχει εμπλοκή 
και το Τμήμα Φορολογίας, καθώς έχει 
διαπιστωθεί έπειτα από έρευνα που διενερ-
γήθηκε ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες 
έχουν διάφορες εκκρεμότητες, όπως η 
μη υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος 
ή/και Δηλώσεων ΦΠΑ, οφειλές άμεσης 
ή/και έμμεσης φορολογίας, με αποτέ-
λεσμα το Τμήμα να αδυνατεί να δώσει 
τη συγκατάθεσή του στην ολοκλήρωση 
της διαδικασίας για τη διαγραφή τους. 

Για τον σκοπό αυτό ο Έφορος Φορο-
λογίας Γιάννης Τσαγκάρης με εγκύκλιό 
του πριν από τρεις περίπου μήνες προς 
τους διάφορους παρόχους υπηρεσιών 
(δικηγόρους και λογιστές), ζήτησε όπως 
επαναξιολογήσουν τα στοιχεία των πελα-
τών τους. Μέχρι στιγμής έλαβαν πέραν 
των 10 χιλιάδων απαντήσεων και επε-
ξεργάζονται αυτά τα στοιχεία, ώστε να 
μπορούν να ανάψουν το πράσινο φως 
στον Έφορο Εταιρειών για διαγραφή των 
συγκεκριμένων εταιρειών.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Κινδυνεύουν με διαγραφή
δεκάδες χιλιάδες εταιρείες
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Το πρόβλημα με 
την ποιότητα των 
δεδομένων συχνά 
χειροτερεύει με 
τις αλλαγές ή τις 
αναβαθμίσεις των 
συστημάτων μιας 

εταιρείας

Δ
ίνει κατεύθυνση ως προς 
σημαίνοντα επιχειρη-
σιακά ερωτήματα:

• Τι επιδιώκει η 
επιχείρησή σας μα-
κροχρόνια να πετύχει 
(Vision-Όραμα),

• Τι κατευθύνει τις καθημερινές ερ-
γασίες (Mission-Αποστολή) και

• Τι διαφοροποιήσεις στις δυνατότη-
τές σου πρέπει να αναπτύξεις, ώστε να 
είσαι καλύτερος από τους ανταγωνιστές 
σου σε αυτό που κάνεις (Competitive 
advantage-Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα).

Εάν, για παράδειγμα, λέμε ότι η στρατη-
γική μας είναι «να κάνουμε τους πελάτες 
να θέλουν να επιστρέψουν σε μας», μέσα 
του υπονοούνται το Όραμά μας να μεγα-
λώσουμε, η Αποστολή μας να παράγουμε 
ποιοτικά σε ανταγωνιστικές τιμές προϊόντα, 
και το Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα 
επικεντρωμένο στις επιχειρησιακές μας 
ικανότητες να δημιουργούμε ελκυστικά 
προϊόντα που έχουν ζήτηση από τους 
πελάτες στους οποίους επιλέξαμε να 
απευθυνόμαστε.

Στο ένα σκέλος έχουμε τις ανάγκες και 
τα θέλω των πελατών και στο άλλο τη συ-
ναρμολόγηση του κατάλληλου προϊόντος 
που θα φτιάξουμε για να προσφέρουμε. 
Η επιχειρησιακή στρατηγική παντρεύ-
ει τα δυο μεταξύ τους σε ένα ξεχωριστό 
μείγμα αποδοτικότητας και δημιουργικής 
φαντασίας.

Οφέλη από μια σωστή στρατηγική είναι:
• Μας βοηθά να επικεντρωθούμε στα 

θέλω του πελάτη και στο πώς να αντα-
ποκριθούμε δημιουργώντας ξεχωριστά 
προϊόντα.

• Μας οδηγεί να βρούμε και να υιοθε-
τήσουμε επιχειρησιακές θέσεις που θα 
επιτρέπουν να παίζουμε το ανταγωνιστικό 
παιγνίδι με τη χρήση των δυνατοτήτων 
που διαθέτουμε, ενώ ταυτόχρονα θα 
περιθωριοποιεί τις δυνατότητες που 
διαθέτουν οι ανταγωνιστές μας.

• Δίνει κατεύθυνση στις εργασίες της 
επιχείρησης.

• Καθοδηγεί σε ευθυγράμμιση και 

συντονισμό μεταξύ του προσωπικού.
• Παράγει τακτικές να κερδίζουν μάχες 

και να ξεπερνούν εμπόδια στο πλαίσιο 
της μεγάλης εικόνας.

Για τον σχεδιασμό της στρατηγικής 
πολλά είναι τα εργαλεία και τα πλαί-
σια εργασίας που χρησιμοποιούνται 
όπως the Strategy Canvas, the SWOT, 
the Porter’s 5 or 6 forces, the Value 
Chain or the Business Model Canvas. 
Το καθένα, όταν χρησιμοποιείται σω-
στά, κτίζει πάνω στην επίγνωση των 
άλλων και όλα μαζί προσφέρουν μια 
πιο ολοκληρωμένη αναζήτηση ως 

προς το τι έχει αξία στην επιχείρηση 
βοηθώντας έτσι να εντοπιστούν οι 
στρατηγικοί παράγοντες.

Η ανάγκη για στρατηγική μπορεί 
να μη φανεί από την αρχή μιας επι-
χείρησης. Επιχειρήσεις που αρχικά 
λειτουργούσαν με τη διαίσθηση (gut 
feeling) του ιδιοκτήτη τους παρ’ όλον 
που ήταν ΟΚ στα αρχικά τους χρόνια 
λειτουργίας, ανακάλυψαν πως δεν ήταν 
OK αργότερα όταν αντιμετώπισαν αλ-
λαγές στους ανταγωνιστές, στα θέλω 
των πελατών ή αλλαγές τεχνολογίας.

Σε ένα κόσμο συνεχών αλλαγών, για την 

επιβίωση μιας επιχείρησης δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος από το να είσαι συνεχώς 
σε εγρήγορση, κοιτάζοντας για σημάδια 
για το τι μπορεί να έλθει, συστηματικά 
διερευνώντας για να βρεις το «ιερό μυ-
στικό» της επιχείρησης (the holy grail 
of business),  που δεν είναι άλλο από το 
συγκριτικό σου πλεονέκτημα πάνω στο 
οποίο θα στηρίξεις και θα σχηματίσεις 
τη στρατηγική σου.

Managing Director of P&E Sardos 
Business Solutions Int., πάροχος συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 
μάνατζμεντ, εκπαίδευσης και coaching.

Τα οφέλη από το να έχετε 
στρατηγική στην επιχείρησή σας

ΠΑΝΊΚΟΣ ΣΑΡΔΟΣ*

ΝΊΚΟΛΑΣ ΡΟΎΣΣΟΣ*

Είναι γεγονός ότι τα στελέχη των επι-
χειρήσεων χρειάζονται χρήσιμες 
αναλύσεις και αναφορές για να τους 

στηρίζουν στη γρήγορη (και ορθή) λήψη 
των αποφάσεών τους - από τον διευθυντή 
που θέλει να βλέπει στήλες με αριθμούς, 
αποτυπωμένες σε κόλλες χαρτί Α3, έως τον 
νεαρό επιχειρηματία που αποτολμά την 
υιοθέτηση των διαδραστικών dashboards 
στο smartphone του. Σε κάθε περίπτωση 
υπάρχει, όμως, μια βασική αρχή που πρέπει 
να ακολουθείται. Η εγκυρότητα της πλη-
ροφόρησης βασίζεται στην καλή ποιότητα 
και στη δόμηση των δεδομένων. Αν τρο-

φοδοτήσεις τον υπολογιστή με σκουπίδια 
(δηλ. κακής ποιότητας δεδομένα), τότε θα 
πάρεις σκουπίδια (“Garbage In Garbage 
Out”). Γιατί όμως ακόμα και σήμερα, την 
εποχή των Big Data, οι επιχειρήσεις πα-
λεύουν με κακής ποιότητας δεδομένα;

Οι απαντήσεις που παίρνουμε από τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς και τα συμπεράσματα 
που εξάγουμε, δεν διαφέρουν πολύ. Κα-
ταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 
ιδιοκτησία των δεδομένων, κανένας δη-
λαδή δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
ποιότητά τους. Αυτό θεωρείται ακόμα και 
επικίνδυνο αν λάβουμε υπόψη τις αυστηρές 
πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ).

Το πρόβλημα με την ποιότητα των δε-
δομένων συχνά χειροτερεύει με τις αλλα-
γές ή τις αναβαθμίσεις των συστημάτων 
μιας εταιρείας. Καθώς μια επιχείρηση 
μεγαλώνει, εξυπακούονται και αλλαγές 
στα συστήματα πληροφορικής, όπως η 
πρόσθεση κάποιων πεδίων και οι αλλαγές 
στις λειτουργίες/ροές μιας εφαρμογής, ή 
ακόμη και η αντικατάσταση των εφαρμογών. 
Μια εφαρμογή μπορεί να αντικατασταθεί 
από περισσότερες από μία εφαρμογές, οι 
οποίες θα πρέπει να διασυνδέονται και να 
ανταλλάσσουν δεδομένα. Σε περίπτωση 
εξαγοράς/συγχώνευσης των εταιρειών, η 
νέα επιχείρηση επιλέγει εάν θα υιοθετήσει 
τα συστήματα της μιας εκ των δύο εται-
ρειών, ή αν θα μεταπηδήσει σε καινούρ-

γιο περιβάλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις 
απαιτείται μεταφορά δεδομένων: εξαγωγή 
των δεδομένων από ένα ή περισσότερα 
συστήματα, μετασχηματισμός και εναρ-
μόνιση των δεδομένων αυτών, έτσι ώστε 
να μπορούν να συγχωνευθούν.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν αποτελούν 
τη  ρίζα του κακού. Στην ερώτηση γιατί 
η μεταφορά των δεδομένων να επηρεά-
ζει αρνητικά την ποιότητα, η απάντηση 
έγκειται στο γεγονός ότι η έλλειψη σωστής 
διαχείρισης των δεδομένων είναι ο κύριος 
παράγοντας επιρροής. Επιπρόσθετα, εξακο-
λουθεί να υπάρχει η αντίληψη στο εταιρικό 
περιβάλλον ότι τα δεδομένα ανήκουν στο 
τμήμα Πληροφορικής. Για προβλήματα 
σε αναφορές και σχετικές συμφιλιώσεις 

“φταίει” η ποιότητα των δεδομένων και 
κατ’ επέκτασιν το τμήμα Πληροφορικής. 
Ωστόσο, είναι η διεύθυνση που καθορίζει 
τη στρατηγική της επιχείρησης και είναι 
σε θέση να καθορίζει τις πιο κατάλληλες 
αναφορές για τη λήψη των αποφάσεων. Η 
διεύθυνση και τα στελέχη που διατηρούν 
την επαφή με τους πελάτες γνωρίζουν ποια 
στοιχεία  χρειάζεται να αποθηκεύονται 
προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση 
για ανάλυση και περαιτέρω εξαγωγή των 
χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Όπως είναι φυσικό, η ιδιοκτησία των 
δεδομένων ανήκει στη διεύθυνση της εται-
ρείας. Ο καθορισμός των πεδίων, οι κανόνες 
που τα διέπουν για σκοπούς ποιότητας 
και ο τρόπος που υπολογίζονται αυτά 
τα δεδομένα, μπορούν να καθοριστούν 
μόνο από τη  διεύθυνση. Για να υπάρχει 
συνεννόηση και ορθή επικοινωνία απαι-
τείται η δημιουργία και διατήρηση ενός 
λεξικού δεδομένων (data dictionary), που 
να καθορίζει τουλάχιστον τα πιο κρίσιμα 
πεδία και να είναι διαθέσιμο σε όλους τους 
εμπλεκομένους. Σε αυτό θα πρέπει να 
προστεθεί το γεγονός ότι πλέον διατίθενται 
εργαλεία νέας γενιάς, που προωθούν τη 
συνεργασία για μια πιο αποτελεσματική 
διαχείριση των δεδομένων.

Η διαχείριση των δεδομένων δεν απο-
τελεί μεμονωμένη άσκηση, που πραγματο-
ποιείται μια φορά και τελειώνει. Εντάσσεται 
μέσα στην κουλτούρα μιας εταιρείας και 
απορρέει από την ξεκάθαρη επικοινωνία 
του σκοπού της διαχείρισης των δεδο-
μένων. Χτίζοντας μια τέτοια κουλτούρα 
από νωρίς, οι εταιρείες προετοιμάζονται 
σωστά και στρατηγικά, ώστε ν’ αντεπεξέλ-
θουν στις αυριανές απαιτήσεις και στους 
δύσκολους καιρούς.

Η ανάλυση των δεδομένων υπόσχεται 

πολλά. Κάποια από αυτά ίσως να εκλαμ-
βάνονται ως υπερβολικά, αλλά η χρησιμό-
τητα της πληροφόρησης είναι γενικότερα 
αναμφισβήτητη. Η εταιρική διαχείριση 
των δεδομένων είναι απαραίτητο στοιχείο 
στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τις ση-
μερινές δυνατότητες της ανάλυσης των 
δεδομένων. Χρειάζεται οι μέτοχοι, τα δι-
οικητικά συμβούλια και οι διευθυντές να 
δώσουν τη δέουσα προσοχή, έτσι ώστε 
οι επιχειρήσεις τους να εκμεταλλευτούν 
έγκαιρα την ευκαιρία αυτή. Οι επιχειρήσεις 
που θα επικρατήσουν είναι αυτές που 
θα παίρνουν γρηγορότερα τις πιο ορθές 
αποφάσεις, βασισμένες σε επικαιροποι-
ημένα και ορθά δεδομένα.

*Ανώτερος Διευθυντής, 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

PwC Κύπρου

Η επιτακτική ανάγκη της διαχείρισης των δεδομένων

Η ανάγκη
για στρατηγική

μπορεί να μη φανεί 
από την αρχή μιας 

επιχείρησης
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Η 
Τράπεζα Κύπρου 
σάς φέρνει το Apple 
Pay, μια υπηρεσία 
που μεταμορφώνει 
τις πληρωμές σας 
κάνοντάς τις εύκολες 
και ασφαλείς. Χρησι-

μοποιώντας Apple Pay στο iPhone, Apple 
Watch, iPad και Mac, οι πληρωμές σε 
καταστήματα, εφαρμογές και ιστοσελίδες 
διενεργούνται γρήγορα και άνετα.

Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι 
στο επίκεντρο του Apple Pay. Με τη χρήση 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Visa της 
Τράπεζας Κύπρου με το Apple Pay, οι 
αριθμοί της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται 
ούτε στη συσκευή αλλά ούτε και στους 
server της Apple. Αντίθετα, ένας μοναδικός 
αριθμός λογαριασμού (Device Account 
Number) αποδίδεται, κρυπτογραφείται και 
αποθηκεύεται με ασφάλεια στο Ασφαλές 
Στοιχείο (Secure Element) της συσκευής 
σας. Η κάθε συναλλαγή εγκρίνεται με ένα 
δυναμικό κωδικό ασφαλείας μιας χρήσης. 
Το Apple Pay είναι εύκολο στην εγκατά-
σταση και οι χρήστες θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν όλα τα οφέλη και προνόμια 
που προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου μέσω 
των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 
Visa της Τράπεζας Κύπρου.

Χρησιμοποιώντας iPhone ή Apple 
Watch, οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν 
με το Apple Pay σε καταστήματα, εστιατόρια, 
ταξί, αυτόματους πωλητές και άλλα πολλά. 

Επίσης όταν ψωνίζετε με εφαρμογές ή στο 
διαδίκτυο στο Safari με Apple Pay, δεν 
χρειάζεται να συμπληρώνετε φόρμες ή να 
πληκτρολογείτε ξανά και ξανά τις πληρο-
φορίες αποστολής και χρέωσης. Η κάθε 
πληρωμή με Apple Pay επαληθεύεται 
απλώς με μια ματιά με το Face ID ή με 
ένα άγγιγμα με το Touch ID, ή ακόμα και 
με τον κωδικό της συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 
Apple Pay, επισκεφθείτε: http://www.apple.
com/apple-pay/

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι 
ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργα-
νισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές 
υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτορινγκ, 
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση 
κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου 
και ζωής. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύ-
πρου λειτουργεί μέσω 108 καταστημάτων 
στην Κύπρο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία 
αντιπροσωπίας στη Ρωσία, την Ουκρανία 
και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας 
Κύπρου εργοδοτεί 4.156 άτομα διεθνώς. 
Στις 31 Μαρτίου 2019, το Σύνολο Περι-
ουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.7 
δις και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2.5 δις. 
Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτε-
λείται από την Bank of Cyprus Holdings 
Public Limited Company, τη θυγατρική 
της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

TΟ APPLE PAY ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΈΛΑΤΈΣ ΤΗΣ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 

Προσφέροντας εύκολες
και ασφαλείς πληρωμές



Μ
ε την έναρξη 
των εργασιών 
του νεοσύστα-
του Γενικού 
Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
Υγείας (ΓεΣΥ), η 
Κύπρος εισέρχε-

ται πλέον στο κλαμπ της πλειοψηφίας των 
ευρωπαϊκών κρατών που προσφέρουν 
υπηρεσίες κρατικής ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες. 
Με περισσότερα από 527.000 άτομα να 
εγγράφονται στο σύστημα (την ώρα που 
συντάσσεται αυτή η τοποθέτηση), είναι 
γεγονός πως οι κατάλογοι του ΓεΣΥ πε-
ριλαμβάνουν πλέον το 60% περίπου του 
πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου. 

Αν και δεν εντόπισα επαρκή πληροφό-
ρηση για το ποσοστό των Κυπρίων που 
έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας, παρόλ’ 
αυτά, βρήκα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά 
με τον δείκτη Σοβαρής Υλικής Στέρησης 
(Severe Material Deprivation Indicator 
- SMD), που με οδήγησαν σε ένα λογικό 
συμπέρασμα, και εξηγούμαι: ο SMD είναι ο 
βασικός δείκτης της ΕΕ για τη μέτρηση της 
υλικής φτώχιας. Ο SMD μετρά το ποσοστό 
του πληθυσμού που, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών, δεν μπορεί για παράδειγμα 
να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του 
ρεύματος/νερού ή τα δάνειά του, να έχει 
τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, να 
αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία 
δαπάνη, κ.λπ. Στην Κύπρο ο δείκτης SMD 
κατά το 2018 είναι σε αρκετά πιο υψηλό 
επίπεδο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(10,5% σε σχέση με 6,2% της ΕΕ) και κα-
τατάσσει τη χώρα στην τρίτη θέση στον 
σχετικό πίνακα, πίσω από τη Βουλγαρία 
και την Ελλάδα (Eurostat). Ως εκ τούτου, 
μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως 
όταν κάποιος αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στα παραπάνω, είναι εξαιρετικά απίθανο 
να κατέχει ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) ήταν σχετική με τη 
νέα Στεγαστική Πολιτική, με πρωταρχικό 
στόχο να καταστεί η στέγαση προσιτή σε 
όλους και να βοηθήσει στην εκτόνωση 
της στρέβλωσης που παρατηρήθηκε τα 
τελευταία χρόνια στην αγορά κατοικίας, 
βοηθώντας έτσι και στη μείωση της υλικής 
φτώχιας. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία από το RICS (2018), είναι αξι-

οσημείωτο ότι στην Κύπρο η μέση τιμή 
κατοικίας αυξήθηκε κατά 6,9% μέσα σε 
ένα χρόνο, ενώ τα ενοίκια παρουσιάζουν 
ετήσια μέση παγκύπρια αύξηση της τάξης 
του 18,4%. Σημειώνεται ότι σε αυτήν τη νέα 
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης καταβάλ-
λονται προσπάθειες για συγκλίσεις με τον 
ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να καταστεί 
η εν λόγω νέα πολιτική πιο αποτελεσμα-
τική, ακολουθώντας τα παραδείγματα των 
Ευρωπαίων εταίρων μας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε σχέση με τη γήρανση του 
πληθυσμού, οικονομικές και δημοσιο-
νομικές προβλέψεις, παρατηρούμε ότι η 
ΕΕ έχει αυξημένα ποσοστά γηράσκοντος 
πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, 
είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γο-
νιμότητας το 2016 και σε λίγες δεκαετίες 
αναμένεται να έχει ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά εξαρτημένων ηλικιωμένων ατό-
μων στην ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, 
υπολογίζεται πως μέχρι το 2070 σχεδόν 
το ήμισυ του πληθυσμού (47,6%) στην 
Κύπρο θα είναι άνω των 65 ετών.

Η πρόοδος στην ιατρική έχει αυξήσει 
σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Λαμβά-
νοντας υπόψη τα πιο πάνω, εκτός από 

έναν ορθολογικά σχεδιασμένο μακροοι-
κονομικό προγραμματισμό, πιθανότατα 
να απαιτείται επίσης σχεδιασμός για τις 
μελλοντικές ανάγκες στέγασης. Εκτός από 
τα οικονομικά κριτήρια, οι πολιτικές στέ-
γασης σε διαφορές ευρωπαϊκές χώρες 
λαμβάνουν υπόψη και τα διάφορα δημο-
γραφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στην 
Ολλανδία υπάρχουν σχέδια εξειδικευμένων 
κατοικιών για τους ηλικιωμένους και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει το πρόγραμ-
μα «Care Act 2014», που αναγκάζει τις 
τοπικές Αρχές να δραστηριοποιηθούν σε 
προληπτική βάση για να διαμορφώσουν 
και να αναπτύξουν την αγορά κατοικίας, 
με σκοπό αυτή να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των κοινοτήτων τους. Η νέα 
Πολιτική Στέγασης που ανακοινώθηκε 
από το ΥΠΕΣ επικεντρώνεται μόνο σε 
συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, 
χωρίς στην ουσία να ενσωματώνει τους 
ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, δηλαδή 
ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. 

Στην Κύπρο παρατηρείται μεγάλος 
αριθμός ηλικιωμένων να ζουν σε μη 
επαρκείς εγκαταστάσεις, πολλές φορές 
μη έχοντας τα εφόδια για να διευκολύνει 
τη ζωή του κατά τη περίοδο που έπεται 
της συνταξιοδότησής του. Η βοήθεια που 

ζητείται σε αρκετές περιπτώσεις από την 
οικογένεια δεν είναι πάντοτε διαθέσιμη, 
είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω 
απόστασης, νοοτροπίας, κλπ. Με τις δι-
άφορες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 
που παρατηρούμε να βιώνει η κοινωνία 
του σήμερα, η βοήθεια αυτή ενδεχομένως 
να μην είναι εφικτή στο εγγύς μέλλον. 
Μια πρόσφατη έκθεση της Jones Lang 
Lasalle (JLL) στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο 
«Retirment Living», διαπίστωσε ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων της χώρας 
επιθυμούν να μετεγκατασταθούν σε ειδικά 
σχεδιασμένες κατοικίες για ηλικιωμένους 
(Retirement Housing – RH), αλλά έρχονται 
αντιμέτωποι με το χρόνιο πρόβλημα της 
έλλειψης προσφοράς. Υπολογίζεται πως 
μέχρι το 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
υπάρχει ανάγκη για άλλα 725.000 RH. 

Τα RH μπορούν να πάρουν διάφορες 
μορφές, με κύριο πυλώνα ειδικά σχεδι-
ασμένες κατοικίες που ικανοποιούν τις 
ανάγκες των ηλικιωμένων και ενέχουν 
πολλαπλά οφέλη, με σημαντικότερο τη 
διατήρηση της υγείας τους. Κάποιος θα 
μπορούσε να ισχυριστεί πως αυτή η λύση 
(που βασίζεται σε καλές πρακτικές του 
εξωτερικού) θα ανακούφιζε και πιθανή 
πίεση που θα λάβει το ΓεΣΥ από τον με-

γάλο αριθμό ηλικιωμένων που έχουν 
προσχωρήσει στο σύστημα. Επίσης, με 
ηλικιωμένους να μετακινούνται σε RH, 
ένα μεγάλο ποσοστό του υπάρχοντος 
αποθέματος κατοικιών θα μπορούσε 
να εισέλθει προς πώληση στην αγορά. 
Αυτό θα μπορούσε να έχει πολλαπλά 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως 
λόγου χάρη τη ρύθμιση της αύξησης των 
τιμών των κατοικιών.

Επιπλέον, κοιτάζοντάς το από μιαν άλλη 
οπτική γωνία, η Κύπρος στο παρελθόν 
αποτελούσε ιδανικό προορισμό συντα-
ξιοδότησης για άτομα από το εξωτερικό. 
Μια άλλη έρευνα από την JLL με τίτλο 
«European Living: What’s the investor 
appetite?» αναφέρει ότι επενδυτές στον 
ευρωπαϊκό τομέα ακίνητης περιουσίας 
έχουν αυξανόμενη όρεξη για επενδύσεις 
σε RH, καθώς διαβλέπουν επενδυτικές 
ευκαιρίες στον τομέα.  

Σε τελική ανάλυση, μια ολιστική και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική πολιτική 
στέγασης θα εξυπηρετούσε όλη την 
κοινωνία άμεσα είτε έμμεσα, αλλά θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και 
ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων, 
με πολλαπλά οφέλη.

*Assistant Manager, KPMG Limited
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«Έχει στόχο να 
καταστεί η στέγαση 
προσιτή σε όλους 
και να βοηθήσει 

στην εκτόνωση της 
στρέβλωσης που 
παρατηρήθηκε τα 
τελευταία χρόνια 

στην αγορά κατοικίας, 
βοηθώντας έτσι και 

στη μείωση της υλικής 
φτώχιας»

Τ η σύγκλιση σε Σώμα και την πρώτη 
συνεδρίασή του πραγματοποίησε 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών την 
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019, συζητώντας 
ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική 
βιομηχανία και τους τρόπους ανταπόκρισης 
στις προκλήσεις του κλάδου. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ΓεΣΥ, η 
υποασφάλιση, ο συμπληρωματικός ρόλος 
της ασφαλιστικής βιομηχανίας στο συντα-
ξιοδοτικό πλαίσιο, ήταν τα ζητήματα όπου 

δόθηκε έμφαση και για τα οποία καταρτί-
στηκαν αναλυτικά στρατηγικά πλάνα για 
τις επόμενες κινήσεις του ΣΑΕΚ πάνω σε 
αυτούς τους τομείς. 

«Έχουμε πάντοτε σε πρώτο πλάνο την 
προστασία των συμφερόντων των ασφαλι-
σμένων μας, με παράλληλη ανάδειξη και 
ενδυνάμωση του θεσμού της ασφάλισης. 
Η βιομηχανία μας επιδεικνύει δυναμικό 
παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον», τόνισε στο 
περιθώριο της συνεδρίασης ο κ. Ανδρέας 
Στυλιανού, Πρόεδρος του ΣΑΕΚ. 

Το ΔΣ του ΣΑΕΚ εκλέχθηκε κατά τη 
διάρκεια της πρόσφατης 41ης Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. 
Αναλυτικά η πλήρης σύνθεσή του: 

Ανδρέας Στυλιανού – Πρόεδρος ΔΣ,  
Γενικός Διευθυντής CNP Asfalistiki

Σταύρος Φλωρίδης – Αντιπρόεδρος 
Κλάδου Γενικής Φύσεως, Γενικός Διευ-
θυντής AIG Europe

Άρτεμις Παντελίδου – Αντιπρόεδρος 
Κλάδου Ζωής, Γενική Διευθύντρια Eurolife. 

Μέλη (με αλφαβητική σειρά):

Ευάγγελος Αναστασιάδης - Διευθύνων 
Σύμβουλος, Altius Insurance

Δρ Νάκης Αντωνίου - Διευθύνων Σύμ-
βουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική 

Κυριάκος Αποστολίδης - Γενικός Δι-
ευθυντής Metlife

Έβαν Γαβάς - Πρώτος Εκτελεστικός 
Διευθυντής, Universal Life 

Κωνσταντίνος Δεκατρής – Πρώτος 
Εκτελεστικός Διευθυντής, Commercial 
General Insurance

Σωκράτης Δημητρίου - Γενικός Διευ-

θυντής, Παγκυπριακή Ασφαλιστική 
Φίλιος Ζαχαριάδης - Γενικός Διευθυ-

ντής, Royal Crown Insurance
Πόλυς Μιχαηλίδης - Γενικός Διευθυ-

ντής Ανάπτυξης Εργασιών και Εταιρικών 
Υποθέσεων, CNP Insurance Holdings  

Παναγιώτης Παναγιώτου - Διευθύνων 
Σύμβουλος, Prime Insurance

Άριστος Στυλιανού - Εκτελεστικός 
Πρόεδρος, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

Χρίστος Χριστοδούλου - Διευθύνων 
Σύμβουλος, Trust Insurance. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

Η πρόκληση της Εθνικής
Πολιτικής Στέγασης

Η ΝΈΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΈΓΑΣΗΣ, 
ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΏΘΗΚΈ ΑΠΟ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟ ΈΣΏΤΈΡΙΚΏΝ, 
ΑΦΗΝΈΙ ΈΚΤΟΣ ΈΝΑ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΥ, ΑΦΟΥ ΔΈΝ ΈΝΣΏΜΑ-
ΤΏΝΈΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΏΜΈΝΟΥΣ 
ΑΝΏ ΤΏΝ 65 ΈΤΏΝ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ*  
mkapnisis@kpmg.com



Σ
την πραγματικότητα η 
πολεμική ένταση που 
έχει αναζωπυρωθεί τις 
τελευταίες εβδομάδες με-
ταξύ Ιράν και Ηνωμένων 
Πολιτειών περιορίζεται 
σε λεκτικές αντιπαραθέ-

σεις, ισχυρισμούς για πλήγματα της μιας 
εναντίον της άλλης και προειδοποιήσεις. 
Το σενάριο ενός πραγματικού πολέμου 
δεν είναι απίθανο, αποτελεί ωστόσο την 
τελευταία επιλογή. Η στρατιωτική υπεροχή 
των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αδιαμ-
φισβήτητη, όμως το Ιράν δεν είναι υπο-
λογίσιμος αντίπαλος, όπως η περίπτωση 
του Ιράκ και του Αφγανιστάν. 

Συγκριτικά δεδομένα
Με βάση τα στατιστικά του ΑΕΠ, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είναι 44 φορές πιο 
πλούσιες από το Ιράν και δαπανούν 70 
φορές περισσότερα χρήματα για στρατι-
ωτικό εξοπλισμό. Ο εναέριος στόλος των 
Ηνωμένων Πολιτειών είναι 15πλάσιος 
σε σχέση με τον εναέριο στόλο του Ιράν, 
πέρα από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
μέρος του εναέριου στόλου του Ιράν χρο-
νολογείται από την επανάσταση του 1979 
και είναι αμερικανικής προελεύσεως!

Σε ό,τι αφορά τον ναυτικό στόλο, εξίσου 
υπέρτερες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η στρατιωτική αποτρεπτική ισχύς της 
Τεχεράνης οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στη διάθεση πυραύλων ακριβείας, πυ-
ραύλων  Κρουζ και πυρηνική δύναμη. 
Στην αποτρεπτική ισχύ της Τεχεράνης 
περιλαμβάνονται επίσης οι Φρουροί της 
Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων είναι 
ειδικών καθηκόντων, δρουν εκτός των 
συνόρων του Ιράν σε πολλές περιπτώ-
σεις και διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό 
και θαλάσσια ισχύ στον Περσικό Κόλπο, 
τον Κόλπο του Ομάν και την Κασπία 
Θάλασσα. Στον εξοπλισμό τους, όπως 
αποκάλυψε ο ειδικός σε στρατιωτικά 
ζητήματα, Τίοντορ Κάρασικ, περιλαμ-
βάνονται υποβρύχια, έξυπνοι πύραυλοι 
και τηλεκατευθυνόμενες νάρκες… Το 
Ιράν, με τη βοήθεια των Φρουρών της 
Επανάστασης μπορεί να μπλοκάρει θα-
λάσσια περάσματα και να «παγώσει» 
έστω για λίγο τις παγκόσμιες μεταφορές 
πετρελαίου, με ό,τι συνέπειες -οικονομικές 
και άλλες- αυτό συνεπάγεται και για τις 
ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και 
για όλους τους ισχυρούς και ανίσχυρους 
του κόσμου.

Ασύμμετρη καταστροφή
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείεται 

να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, 
άλλωστε μέχρι σήμερα είναι ο μόνος 

Αμερικανός Πρόεδρος που δεν έχει κη-
ρύξει πόλεμο με την έναρξη της θητείας 
του στον Λευκό Οίκο. Πριν όμως θα 
κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως και πολιτικά 
δυνατό για να τον αποφύγει. Ο Ντόναλντ 
Τραμπ ως επιτυχημένος επιχειρηματίας 
γνωρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν νίκησαν 
σε καμιάν άλλη πολεμική σύγκρουση. 
Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, που 
έκαναν την αμερικανική κοινή γνώμη να 
αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε πολεμική 
επιχείρηση περιλαμβάνει μπότα επί του 
εδάφους, η πτώση του δολαρίου ήταν 
τρομακτικά ραγδαία, δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό. Οι 
πόλεμοι στην Κορέα, το Βιετνάμ ιδιαίτερα, 
στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν στιγμάτισαν 
ανεπανόρθωτα αντίστοιχα τους Προέ-
δρους Τρούμαν, Τζόνσον, Μπους και 
Ομπάμα. Με όλα αυτά τα δεδομένα και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανύπαρκτη ενδε-
χόμενη διάδοχη κατάσταση στο Ιράν, σε 
περίπτωση που επιτευχθεί ανατροπή της 
υφιστάμενης κυβέρνησης, το πιθανότερο 
σενάριο είναι η δημιουργία αστάθειας 
και η ανάληψη των ηνίων από μια πιο 
αντι-αμερικανική κυβέρνηση. 

Εξίσου αποτρεπτική ισχύ έχει η έλ-
λειψη στήριξης από ισχυρούς συμμά-
χους του Δυτικού κόσμου, την οποία οι 

Ηνωμένες Πολιτείες απολάμβαναν σε 
κάθε προηγούμενη πολεμική σύγκρου-
ση. Στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου 
πολέμου με το Ιράν, ωστόσο, στο πλευρό 
των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να 
μείνουν μόνο όσες χώρες έχουν άμεσο 
συμφέρον, είτε λόγω σχέσεων με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες είτε λόγω εχθρότητας με 
το Ιράν, δηλαδή η Βρετανία, η Σαουδική 
Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και το Ισραήλ.

Τι θα μπορούσε
να οδηγήσει σε πόλεμο;

Παρά το γεγονός ότι μια πολεμική 
σύρραξη είναι το τελευταίο σενάριο επι-
λογής, όπως προ-είπαμε, δεν μπορεί 
να αποκλειστεί πλήρως. Αυτός ακριβώς 
είναι ο λόγος που οι Ηνωμένες Πολι-
τείες στέλνουν επιπλέον δυνάμεις στον 
Περσικό Κόλπο και το Ιράν κινητοποιεί 
τον στρατό του.  Άλλωστε η αμοιβαία 
εχθρότητα και η έλλειψη επικοινωνί-
ας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
πλευρών δεν αποκλείεται να οδηγήσουν  
στο άνοιγμα της «πύλης της κολάσεως». 
Στην παρούσα φάση, ακόμη και ένας 
λάθος υπολογισμός «θα μπορούσε να 
ανάψει μια φωτιά που ακόμα και οι ψυ-
χραιμότεροι και στις δυο πρωτεύουσες 
θα δυσκολευτούν να σβήσουν».

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΔΕΝ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ. 
ΟΥΔΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΠΩΣ
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΙΡΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έντονα προβληματισμένη
η Ουάσιγκτον

Το ουσιαστικό 
ζήτημα που επί του 
παρόντος αποτρέπει 

την Ουάσιγκτον 
από ενδεχόμενες 

στρατιωτικές 
κινήσεις πολέμου 

εναντίον της 
Τεχεράνης είναι 

η ασύμμετρη 
πολεμική τακτική της 

Σιιτικής Ισλαμικής 
δημοκρατίας. Παρόλα 
αυτά, ένας πόλεμος 

δεν μπορεί να 
αποκλειστεί 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟ-
ΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡ-

ΞΗ ΜΙΑΣ ΣΚΛΗΡΗΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ 
ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ-

ΤΑΞΥ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Τ
ο αδιέξοδο στην εξεύρεση 
μιας αποδεκτής ηγεσίας 
από την πλειοψηφία των 
Ευρωπαίων ηγετών, η 
οποία θα αναλάβει την 
προεδρία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, έδειξε 

για άλλη μια φορά ότι οι πολιτικές διαδι-
κασίες στην ΕΕ δεν είναι καθόλου εύκολη 
υπόθεση. Η διάσταση απόψεων ήταν τόσο 
μεγάλη, ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν 
μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε στο 
πώς απέτυχαν να φτάσουν σε συμφωνία. 
Με τον χρόνο να εξαντλείται και κάτω 
από το βάρος της γαλλογερμανικής αντι-
παράθεσης ως προς τον τρόπο επιλογής 
του επόμενου Προέδρου της Κομισιόν, 
συγκλήθηκε νέα Σύνοδος για τη διαχείριση 
της κρίσης την 30ή Ιουνίου. Πέρα από τη 
θέση του προέδρου της Επιτροπής, στο 
τραπέζι θα τεθούν προς διαπραγμάτευση 
οι προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
καθώς και η θέση του επόμενου Ύπατου 
Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική.

Ο θεσμικός «εμφύλιος» και 
το μοντέλο Spitzenkandidat 

Η διαδικασία εκλογής όμως των ανώτε-
ρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ειδικά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί 
την έναρξη μιας σκληρής αναμέτρησης, 
στην οποία μετρώνται οι ισορροπίες ισχύος 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Από 
τη μια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ στο 
παρελθόν απολάμβανε το αποκλειστικό 

προνόμιο να καθορίζει πίσω από κλειστές 
πόρτες τον επόμενο πρόεδρο της Κομισιόν, 
τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμμα 
στην ΕΕ βρέθηκε να μοιράζεται αυτήν την 
αρμοδιότητα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Από την άλλη, το Σώμα των Ευρωβου-
λευτών, έχοντας δημιουργήσει το 2014 τη 
διαδικασία των «κορυφαίων υποψηφίων» 
(Spitzenkandidaten), με βάση τις πρόνοιες 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας, θεωρεί ότι 
έχει αυτήν τη νομιμοποίηση, ώστε να μπορεί 
να απορρίπτει οποιοδήποτε υποψήφιο δεν 
έχει ορισθεί ως Spitzenkandidaten από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πριν από τις 
ευρωεκλογές. Έτσι η σκόπιμη ασάφεια της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας στο κομμάτι 
της διαδικασίας εκλογής δίνει το «δικαί-
ωμα» στα δύο αυτά θεσμικά όργανα να 
απορρίπτουν υποψηφίους, μετατρέποντας 
τη διαδικασία σε ένα «ανατολίτικο παζάρι» 
με πολιτικά ανταλλάγματα και παιχνίδια 
επιβολής εξουσίας. Ειδικότερα, η Συνθήκη 
της Λισσαβώνας προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, ορίζει 
έναν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος πρέπει 
να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 
Ευρωεκλογών. Ωστόσο, η διαδικασία των 
«κορυφαίων υποψηφίων» δεν αναφέρεται 
στη Συνθήκη. Ουσιαστικά, όταν χρησιμο-
ποιήθηκε το 2014, δεν έγινε χρήση πρω-
τίστως της ίδιας της Συνθήκης, αλλά ήταν 
το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων και των κομμάτων 

της ΕΕ. Επρόκειτο δηλαδή για μια συγκυ-
ριακή σύγκλιση συμφερόντων όλων των 
εμπλεκομένων, οι οποίοι «έντυσαν» την 
εκλογή του επικεφαλής υποψηφίου του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με τον μανδύα της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης που απόρρεε 
από την ευρωπαϊκή αυτή Συνθήκη. 

Ο γαλλογερμανικός 
«πόλεμος»

Η «βυζαντινή» αυτή διαδικασία δι-
αδοχής, η οποία έφτασε σε κάποιες της 
εκφάνσεις να παραβλέπει τις δημοκρατικές 
αξίες και τη διαφάνεια που «πρεσβεύει» 
η ΕΕ, έφερε στο προσκήνιο τον υπόγειο 
πόλεμο Γαλλίας- Γερμανίας για επικρά-
τηση στον ευρωπαϊκό χώρο. Από τη μια 
η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα 
Μέρκελ, εμμένοντας στη διαδοχή του Γι-
ούνκερ από τον «κορυφαίο υποψήφιο» 
του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, βρέθηκε 
αντιμέτωπη με την άρνηση του Γάλλου 
Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος 
θεωρεί ότι δεν δεσμεύεται νομικά από 
τη συγκεκριμένη διαδικασία και απορ-
ρίπτει τον Γερμανό Spitzenkandidat με 
το πρόσχημα ότι δεν έχει την απαραίτητη 
εμπειρία σε ανώτερα αξιώματα. Την ίδια 
ώρα εκφράζει πρόθεση στήριξης στον 
Γάλλο επικεφαλής διαπραγματευτή του 
Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, για τη θέση του 
Προέδρου της Κομισιόν, επιδιώκοντας 
με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει ριζικά τη 
διαδικασία του «κορυφαίου υποψηφί-
ου», προκαλώντας τις αντιδράσεις των 

Χριστιανοδημοκρατών. Από την άλλη, 
η Μέρκελ και κατ’επέκτασιν το Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα, θεωρώντας ότι ο 
δικός τους υποψήφιος «νομιμοποιείται» 
να πάρει την προεδρία της Επιτροπής, 
κατηγορούν τον Γάλλο Πρόεδρο ότι η 
αλλαγή της διαδικασίας ισοδυναμεί με 
«καταστροφή της ευρωπαϊκής δημοκρα-
τίας». Παρότι απορρίφθηκε ο υποψήφιός 
τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκ των 
πραγμάτων είναι σε θέση ισχύος, αφού 
οι επιλογές για σχηματισμό πλειοψηφίας 
εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εί-
ναι ελάχιστες χωρίς τη συμμετοχή τους. 
Αντίθετα υπάρχει έντονη ανησυχία στη 
συμμαχία Μακρόν- ALDE (Renew Europe), 
αφού στην περίπτωση κατά την οποία 
συμμαχήσουν Συντηρητικοί, Σοσιαλιστές 
και Πράσινοι, θα αποκλειστούν από τη 
διεκδίκηση καίριων θέσεων στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ.

 
Γιατί δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί το Spitzenkandidat

Ο Γιούνκερ, σε δηλώσεις του μετά 
το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων 
της Συνόδου Κορυφής, δεν παρέλειψε 
να υπερασπιστεί τον τρόπο εκλογής του, 
αφήνοντας αιχμές ότι «την προηγούμενη 
φορά τα πράγματα είχαν περισσότερη 
διαφάνεια». Έτσι τίθεται το ερώτημα, εάν η 
διαδικασία αυτή εξασφάλιζε τη δημοκρα-
τικότητα και τη διαφάνεια στην επιλογή 
των θεσμικών οργάνων, για ποιο λόγο 
δεν μπορεί να έχει εφαρμογή αυτήν τη 
φορά. Η εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί 

στα ποσοστά των δύο «γιγάντων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αντίθε-
ση με το 2014, ΕΛΚ και Προοδευτική 
Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών στις Ευρωεκλογές του Μαΐου δεν 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν απόλυτη 
πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ελέγξουν αποκλειστικά τη 
διαδικασία. Με βάση τα νέα δεδομένα 
είναι αναγκασμένοι να προχωρήσουν 
σε συμμαχίες με τους Φιλελεύθερους ή 
και τους Πράσινους, προσθέτοντας έτσι 
περαιτέρω πολυπλοκότητα στη διαδικα-
σία. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες απέρριψαν όλους τους «κορυφαί-
ους υποψηφίους» με το δικαιολογητικό 
ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν την 
απαραίτητη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. 
Αυτή η εξέλιξη, αν και δεν ειπώθηκε από 
τους άμεσα εμπλεκόμενους, δημιουργεί 
ένα προηγούμενο και οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια στην κατάργηση των 
Spitzenkandidaten. Μετά το αδιέξοδο 
στη συζήτηση κατά τη Σύνοδο Κορυφής, 
κάποιοι ηγέτες προσπάθησαν να περι-
σώσουν τον «θεσμό», αφήνοντας ανοιχτό 
το ενδεχόμενο της «αναγέννησης» του 

συστήματος Spitzenkandidat, εάν το 
Κοινοβούλιο φτάσει σε συμφωνία. 

Εντούτοις, χωρίς αμφιβολία 
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
μια ανεπιτυχής προσπάθεια 

να «χρυσώσουν» το τέλος 
της εν λόγω διαδικασίας, 

τουλάχιστον κάτω από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Το ΕΛΚ δεν είναι έτοιμο να πα-
ραδώσει τα όπλα, παρά την 
απόρριψη του Βέμπερ από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την αδυναμία 
συγκέντρωσης πλειοψηφίας στο Κοινο-
βούλιο. Όσο όμως παραμένει υπέρ της 
υποψηφιότητας Βέμπερ για την προεδρία 
της Κομισιόν, οι πιθανότητες επιτυχίας 
του περιορίζονται. Έτσι τίθεται το ζήτημα 
για πόσο χρονικό διάστημα θα έχει την 
πολυτέλεια να εμμένει στη στήριξη του 
Βαυαρού ευρωβουλευτή του και ποια 
θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να στρα-
φεί προς έναν άλλο υποψήφιο, ώστε 
να παραμείνει στην κούρσα διαδοχής. 
Παρά τις απώλειές του στις πρόσφα-
τες Ευρωεκλογές, το ΕΛΚ παραμένει 
το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβού-
λιο, αποκλείοντας έτσι το σενάριο της 

επιλογής του επόμενου Προέδρου της 
Κομισιόν χωρίς τη στήριξή του. Με την 
απόρριψη όμως του υποψηφίου τους, 
δημιουργείται η αναγκαιότητα εφαρ-
μογής μιας άλλης στρατηγικής, ενός 
σχεδίου Β. Αναλυτές επισημαίνουν ότι 
υπάρχει το ενδεχόμενο η νέα στρατηγική 
να προβλέπει τη δημόσια στήριξη του 
Βέμπερ από το ΕΛΚ, αλλά παράλλη-
λα θα προετοιμάζεται το έδαφος για 
εναλλακτικό υποψήφιο, ο οποίος θα 
τυγχάνει ευρείας στήριξης. Ενώ επί-
σημα θα στηρίζουν τον Spitzenkandidat 
τους, πίσω από κλειστές πόρτες θα εξε-
λίσσεται μια νέα διαπραγμάτευση για 
την επιλογή αυτού του προσώπου, το 
οποίο θα διασφαλίσει ότι η προεδρία 
της Κομισιόν θα παραμείνει στα χέρια 
του Συντηρητικού κόμματος.  

Το σχέδιο Β του Λαϊκού Κόμματος

Με την υποψηφιότητα του Βέμπερ 
να βρίσκεται πλέον υπό αμφι-
σβήτηση, το ΕΛΚ θα πρέπει να 

εξασφαλίσει «εφεδρική» υποψηφιότητα, 
η οποία θα έχει σοβαρές πιθανότητες να 
κερδίσει τη στήριξη του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου. Αναλυτές εντοπίζουν προσω-
πικότητες του κεντροδεξιού χώρου, οι οποίες 
θα μπορούσαν να προταθούν από το ΕΛΚ ως 
εναλλακτικές υποψηφιότητες στην κούρσα 
διαδοχής. Στις πρώτες επιλογές φιγουράρει 
το όνομα του επικεφαλής διαπραγματευτή 
του Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος αν και 
έχει την απαραίτητη πείρα στην άσκηση 
εκτελεστικής εξουσίας, η ηλικία του δεν 
κουβαλάει τον αέρα αλλαγής που θέλει να 
προωθήσει μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων 
ηγετών. Εναλλακτική θα μπορούσε να απο-
τελέσει ο Αλεξάντερ Στουμπ, αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
ο οποίος μάλιστα βρισκόταν στην κούρσα 

για τη θέση του «κορυφαίου υποψηφίου» 
του ΕΛΚ. Εντούτοις, δύσκολα θα τύγχανε 
στήριξης από συγκεκριμένες χώρες λόγω 
της σκληρής γλώσσας που χρησιμοποίησε 
εναντίον τους κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του. Έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει 
το όνομα της Γενικής Διευθύντριας του ΔΝΤ, 
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία πληροί μεν πολλά 
κριτήρια για την προεδρία, εντούτοις ξενίζει 
η απόστασή της από τις Βρυξέλλες και η 
απουσία σχέσεων με τα μέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, στο τραπέζι 
βρίσκεται και το όνομα του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. 
Το πλούσιο βιογραφικό σε συνδυασμό με 
τους ισχυρούς δεσμούς που έκτισε με τις 
πολιτικές ομάδες κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του φαίνεται να τον καθιστούν ως μια 
«εξαιρετική» επιλογή για το ΕΛΚ. Παρόλα 
αυτά, όμως, ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει εν-
διαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση.   

Οι εναλλακτικές του ΕΛΚ 

Η κούρσα διαδοχής δοκιμάζει 
τις ισορροπίες ισχύος στην ΕΕ 



Ο Ερντογάν 
κατηγόρησε την 
κυβέρνηση του 

πρώην Προέδρου 
των ΗΠΑ, Μπαράκ 
Ομπάμα, για την 

επιβολή όρων στην 
εξαγορά από την 

Τουρκία πυραύλων 
Patriot
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Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΣΕ ΔΗ-
ΛΏΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ρ. Τ. ΕΡΝΤΟ-
ΓΑΝ, ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑ 
ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΏΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΤΏΝ ΡΏΣΙΚΏΝ S-400.

Π
ιθανές νέες εξε-
λίξεις στις αμε-
ρικανοτουρκικές 
σχέσεις φαίνεται 
να σηματοδοτεί η 
χθεσινή συνάντη-
ση του Αμερικανού 

Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον 
Τούρκο ομόλογό του, Ρ. Τ. Ερντογάν, 
στο περιθώριο της συνόδου της G20 
στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που έδειξε 
κάποια σημάδια υπαναχώρησης όσον 
αφορά το φλέγον, για τις σχέσεις των 
δύο χωρών, θέμα της προμήθειας 
του ρωσικού πυραυλικού συστήμα-
τος, S-400, από την Τουρκία, άφησε 
να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στο να 
αναστείλει τις προγραμματιζόμενες 
κυρώσεις κατά της Άγκυρας για την 
αγορά των ρωσικών πυραύλων. 

O Ντ. Τραμπ κατά τη συνάντηση 
παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι 
περίπλοκη, αλλά πρόσθεσε ότι εξετάζει 
διάφορες λύσεις.

«Είναι ένα πρόβλημα, αυτό είναι αναμ-
φισβήτητο», δήλωσε κατά την έναρξη 
της συνάντησής του με τον Ερντογάν, 
προσθέτοντας ότι «η Τουρκία είναι μια 
φιλική χώρα», ενώ σημείωσε, παράλληλα, 
ότι «έχουμε κάνει σπουδαία πράγμα-
τα μαζί, είμαστε ένας πολύ σημαντικός 
εμπορικός εταίρος».

Φταίει ο… Ομπάμα
Ταυτόχρονα, ο Ντ. Τραμπ επέρριψε 

ευθύνες στον πρώην Πρόεδρο Μπάρακ 
Ομπάμα, για το γεγονός, όπως είπε, 
ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να αγορά-
σει αντιπυραυλικό σύστημα από την 
Αμερική. Σημείωσε χαρακτηριστικά 
πριν από τη συνάντηση, και ενώπιον 
του Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τουρκία δεν 
είχε άλλη επιλογή από το να αγοράσει 
το ρωσικό σύστημα.

Την ίδια ώρα ανακοίνωσε επίσκεψη 
στην Τουρκία μέσα στο 2019, χωρίς 
να προσδιορίσει ακριβή ημερομηνία.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Λευ-
κού Οίκου για τη συνάντηση τονίζονται 
τα εξής: “Σήμερα ο Πρόεδρος Τραμπ 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ερντο-
γάν της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής 
της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Οι 

S-400 δεν είναι συμβατό με το αμυντικό 
δίκτυο του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να 
υπονομεύσει τα αμερικανικά μαχητικά 
αεροσκάφη F-35, τα οποία σχεδιάζει επίσης 
να αγοράσει η Τουρκία.

Βάσει των πιθανών κυρώσεων που 
μπορεί να επιβληθούν από τις ΗΠΑ, η 
Τουρκία αντιμετωπίζει τη διαγραφή της 
από το πρόγραμμα των F-35 μεταξύ άλλων 

μέτρων, το οποίο μπορεί να καταφέρει 
σημαντικό πλήγμα στην ήδη ευάλωτη 
οικονομία της Τουρκίας και στον τομέα 
της αμυντικής της βιομηχανίας.

Ο Ερντογάν σημείωσε, επίσης, νωρίτερα 
ότι είναι σημαντικό για την Άγκυρα να 
ολοκληρωθεί ο πρώτος αντιδραστήρας στον 
πυρηνικό σταθμό του Άκιουγιου ώς το 
2023, προσθέτοντας ότι η προμήθεια του 

μη πυρηνικού εξοπλισμού του σταθμού 
θα πρέπει να γίνει από την Τουρκία.

Το Άκιουγιου είναι ο πρώτος πυρηνικός 
σταθμός της Τουρκίας και κατασκευάζεται 
από τη ρωσική Rosatom στις ακτές της 
Μεσογείου. Το κόστος του αναμένεται, 
σύμφωνα με παλαιότερη δήλωση του 
Ερντογάν, να ξεπεράσει τα 20 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορει-
νών και Ακριτικών Περιοχών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019. 
Το  Σχέδιο εντάσσεται στο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
και παρουσιάστηκε σε  δημοσιογραφική διάσκεψη στις 17 Μαΐου 2019.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε Ορεινές 
Περιοχές σε καθορισμένες κοινότητες (110) με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και σε Ακριτικές Περιοχές, όπως πιο κάτω: 

(α) Καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και  Αγίου Δομετίου. 
(β)  Καθορισμένες Κοινότητες και περιοχές σε Δήμους που γειτνιάζουν με τη Γραμμή Αντιπαράθεσης (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύρ-

γος, Πηγαίνεια, Παχύαμμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποταμιά,  Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – καθορισμένη περιοχή, 
Στροβίλια, Δερύνεια, Άχνα, Φρέναρος, Αχερίτου, Αυγόρου). 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. 
Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:  

• Μονήρες άτομο μέχρι €20.000 
• Ζεύγος (οικογένεια 2 ατόμων) μέχρι €30.000 
• Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €35.000 
• Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα)  μέχρι €40.000

* Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλο-
νται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμ-
βάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτε-
ραιότητας για έγκριση.  

Το Σχέδιο, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών  (www.moi.gov.cy).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έλενα Φωτίου 22 804100
ΛΕΜΕΣΟΣ Χριστίνα Θεοδοσίου 25806495
ΛΑΡΝΑΚΑ Νεκταρία Λοϊζίδη 24801888
 Βασιλική Αθανασίου 24801887
ΠΑΦΟΣ Παμπίτσα Νεοφύτου 26801115
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Μαρία Αναστάση 23200906 
 Άντρη Τσαππαρέλα 23200907
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δύο ηγέτες συζήτησαν μια σειρά διμε-
ρών θεμάτων που είναι σημαντικά για τις 
δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
επιθυμίας για βελτίωση του διμερούς 
εμπορίου και επίτευξη κοινών στόχων 
στη Συρία. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την 
ανησυχία του για την πιθανή αγορά από 
την Τουρκία του ρωσικού συστήματος 
πυραυλικής άμυνας S-400 και ενθάρ-
ρυνε την Τουρκία να συνεργαστεί με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες για την αμυντική 
συνεργασία με τρόπο που να ενισχύει 
τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ”.

Η στάση του Τραμπ, πάντως, δείχνει 
ότι οι ΗΠΑ δεν είπαν ακόμη την τελευταία 
λέξη για το θέμα και ίσως το ξανασκέφτο-
νται για τις κυρώσεις που ενδεχομένως 
ήθελαν να του επιβάλουν. 

Τελευταία ευκαιρία; 
Η συνάντηση, κατά την οποία ο Ερ-

ντογάν κατηγόρησε την Κυβέρνηση του 
πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ 
Ομπάμα, για την επιβολή όρων στην 
εξαγορά από την Τουρκία πυραύλων 
Patriot, έχει χαρακτηριστεί από πολιτι-
κούς αναλυτές ως η τελευταία ευκαιρία 
της Τουρκίας να αποφύγει την επιβολή 
κυρώσεων από την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα χθες ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν 
θα υπάρξει υποχώρηση όσον αφορά 
τη συμφωνία για την απόκτηση του συ-
στήματος αντιαεροπορικής και αντιπυ-
ραυλικής άμυνας ρωσικής κατασκευής 

S-400, προσθέτοντας ότι «τα βλέμματα 
είναι στραμμένα στη διαδικασία παρά-
δοσης», η οποία αναμένεται να γίνει κατά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, ανώτερος αξιωματούχος 
του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε 
στην εφημερίδα New York Times ότι δεν 
σημειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις με 
την Τουρκία για την ακύρωση της παραγ-
γελίας του ρωσικού συστήματος S-400. 
Η Τουρκία, πρόσθεσε, εξακολουθεί να 
είναι ευάλωτη σε οικονομική τιμωρία στη 
βάση του νόμου CAATSA του 2017, που 
χρησιμοποιείται εναντίον των εχθρών της 
Αμερικής.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι η 
συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται 
να ξεκαθαρίσει, σε μεγάλο βαθμό, την 
εικόνα. Ωστόσο, παρά τις ευφημιστικές 
αναφορές Τραμπ, τον καθοριστικότερο 
ρόλο για την αμερικανική στάση έναντι 
της Τουρκίας για τους S-400 αναμένεται 
να διαδραματίσει το αμερικανικό «βαθύ 
κράτος», που δεν εμφανίζει, για την ώρα, 
σημάδια διαφοροποίησης.   

Οι σχέσεις μεταξύ των συμμά-
χων στο ΝΑΤΟ έχουν ενταθεί

Στις δηλώσεις του, που έκανε νωρίτερα, 
πριν από τις συνομιλίες που είχε με τον 
Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο 
περιθώριο της συνόδου της G20 στην 
Ιαπωνία, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις 
σχέσεις της χώρας και με τη Ρωσία, σημει-
ώνοντας ότι η συμφωνία για τους S-400 
δείχνει τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ 
της Τουρκίας και της Ρωσίας.

«Τώρα πιστεύω ότι τα βλέμματα είναι 
στραμμένα στη διαδικασία παράδοσης 
σε αυτό το ζήτημα, αλλά δεν υπάρχουν 
υποχωρήσεις στη συμφωνία μας, έτσι κι 
αλλιώς», σημείωσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι 
είναι προτεραιότητα για την Τουρκία η 
συμφωνία αυτή να περιλαμβάνει την 
κοινή παραγωγή των συστημάτων και 
μια μεταφορά τεχνολογίας.

Η εξαγορά στρατιωτικού εξοπλισμού 
από την Ρωσία αφήνει την Τουρκία ευ-
άλωτη σε αμερικανικά αντίποινα, βάσει 
νόμου του 2017, που είναι γνωστός ως 
Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν, επίσης, ότι το 

Υπαναχωρεί ο Τραμπ για τους S-400;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 



«Περισσότερα φρούτα, 
περισσότερες βιταμίνες, 
περισσότερο εσύ»! Η νέα 
καμπάνια του χυμού Λα-
νίτης Active δίνει το έναυ-
σμα στους καταναλωτές να 
ανακαλύψουν τον δυναμικό 
εαυτό τους, μέσα από τον 
χυμό που δημιουργεί νέες 
τάσεις και επαναπροσδιο-
ρίζει την απόλαυση. Μέσα 
από τη μοναδική του συ-
νταγή, η οποία αποτελείται 
από 10 διαφορετικά φρού-
τα, ο χυμός Λανίτης Active προσφέρει στον καταναλωτή 10 διαφορετικές βιταμίνες 
μέσα από την αυθεντική και ιδιαίτερη γεύση του, παρακινώντας τον παράλληλα να 
επεκτείνει τα όριά του και να ζήσει μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον - μέσα και έξω 
από το σπίτι, στο γραφείο, στο γυμναστήριο, στο πάρκο, μόνος, με την οικογένειά του 
ή με τους φίλους του και αγαπημένα πρόσωπα. Ο χυμός Λανίτης Active αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια ξεχωριστή γεύση σε συνδυασμό με 
πολλαπλά οφέλη. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, ο χυμός της Α/φοί Λανίτη αποτελεί 
την απόλυτη πρόταση ενέργειας, ευχαρίστησης και ευεξίας. Ο χυμός Λανίτης Active 
διατίθεται σε δύο συσκευασίες (1L και 330ml) και συνδυάζει γευστικές νότες από 
μήλο, ανανά, πορτοκάλι, μάνγκο, μανταρίνι, passion fruit, καρότο, γκουάβα, μπανάνα, 
λεμόνι και ακτινίδιο, μέσα σε μοντέρνες και πρακτικές συσκευασίες, κατάλληλες και 
για on-the-go δραστηριότητες, αφού το πρακτικό καπάκι κλεισίματος εξασφαλίζει 
σταθερότητα και ασφάλεια.

Της Κυριακής

Αγορά 26
30.06.2019

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις και η Περιφε-
ρειακή Επιτροπή ΕΤΕΚ Πάφου συνδιοργάνωσαν με επιτυχία διάλεξη την Τετάρτη, 
19 Ιουνίου 2019, με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ: Αποτίμηση και  
Επεμβάσεις για Σεισμικά Φορτία». Κύριος ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος ακαδη-
μαϊκός, Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών και Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος 
Σπυράκος. Η ανοικτή για το κοινό διάλεξη πραγματοποιήθηκε στον χώρο του αμφιθε-
άτρου του Πανεπιστημίου στα πλαίσια συνεργασίας των δύο φορέων για διοργάνωση 
σειράς εκδηλώσεων με θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική, τη Μηχανική και 
την Κατασκευαστική Βιομηχανία γενικότερα. Στην εκδήλωση παρέστησαν επαγγελ-
ματίες Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Εργολάβοι, που ενημερώθηκαν για 
πολύ ενδιαφέροντα θεωρητικά και πρακτικά θέματα κατασκευών από τοιχοποιία, που 
ούτε καλύπτονται πλήρως από τους κανονισμούς και ούτε διδάσκονται εκτενώς σε 
σπουδές Πολιτικής Μηχανικής. Ο συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ  Γιάννης 
Μπέλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού, Πρόεδρος του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις και μέλος της Περιφερειακής 
Επιτροπής ΕΤΕΚ Πάφου.

Την Παρασκευή, 
21 Ιουνίου 2019, 
η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης μέσω του 
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
κοινωνικής αλληλεγ-
γύης της εταιρείας, 
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η , 
πραγματοποίησε, σε 
συνεργασία με τον 
Δήμο Λευκωσίας, στην Πλατεία Πλατάνου στους Άγιους Ομολογητές την παράδοση 
του έργου αναβάθμισης της γειτονιάς Αγίων Ομολογητών, «Ανθρώπινες Γειτονιές 
- Άγιοι Ομολογητές». Στις 14 Φεβρουαρίου, η Χαραλαμπίδης Κρίστης παρουσίασε 
τη δράση του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς 
της εταιρείας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,   «Ανθρώπινες Γειτονιές», με σημείο αναφοράς και 
επίκεντρο τη γειτονιά των Αγίων Ομολογητών, γενέτειρα της γαλακτοβιομηχανίας το 
1945. Η  συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτήθηκε, από το κυπριακό Love Brand, το 
γαλατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης και τις πωλήσεις της συλλεκτικής συσκευασίας 
του, που απεικόνιζε τους πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής ταινίας «Βουράτε 
Γειτόνοι». Σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, το έργο ολοκληρώθηκε σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Λευκωσίας και ο πυρήνας των Αγίων Ομολογητών παραδόθηκε 
στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένος, ακολουθώντας ειδικό σχέδιο βελτίωσης και 
εξωραϊσμού της γειτονιάς, με ανακυκλώσιμα υλικά και φωταγώγηση, με ενεργειακό 
φωτισμό,  παγκάκια πλαισιωμένα από ανθοδόχους και ασφαλτόστρωση.  H γειτονιά 
των Αγίων Ομολογητών είναι πλέον περιβαλλοντικά πιο φιλική και οικιστικά πιο 
ανθρώπινη, τόσο για την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και των επισκεπτών 
της. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Χαραλαμπίδης 
Κρίστης και τη δράση του προγράμματος «Ανθρώπινες Γειτονιές»,  αναβαθμίστηκε 
αισθητικά και λειτουργικά η περιοχή από την εκκλησία Αγίων Ομολογητών μέχρι 
την Πλατεία  Πλατάνου. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον, ενώ και η αισθητική τους δένει αρμονικά με τον παραδοσιακό χαρακτή-
ρα της περιοχής. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, στο πλαίσιο της δράσης «Ανθρώπινες 
Γειτονιές»,  παρενέβη εικαστικά και στα εγκαταλελειμμένα κτήρια στην κύρια αυτή 
οδό των Αγίων Ομολογητών. Ο αγαπητός τραγουδιστής Σταύρος Κωνσταντίνου,  μέσα 
από έναν συμβολικό μελωδικό χαιρετισμό, ερμήνευσε  a capella το φημισμένο τρα-
γούδι «Πλάτανος». Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο έργο και στη 
συνέχεια παρατέθηκε δείπνο για τους προσκεκλημένους  στο «Αχίλλειο».

Την τρίτη φετινή νίκη της στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι 
WRC εξασφάλισε μετά από έναν 
δραματικό αγώνα η Hyundai. Οι 
Dani Sordo και Carlos del Barrio 
κατέκτησαν την πρώτη θέση, αφού 
μέχρι και την ειδική διαδρομή 
Power Stage βρίσκονταν στη δεύ-
τερη, παίρνοντας τα ηνία από τον 
Ott Tänak, ο οποίος αντιμετώπι-
σε προβλήματα. Τη μεγάλη νίκη 
πλαισίωσαν οι Andreas Mikkelsen 
και Anders Jaeger-Amland, που κατέκτησαν την τρίτη θέση, χαρίζοντας πολύτιμους 
βαθμούς στην ομάδα. Η τρίτη νίκη στο Ράλι Σαρδηνίας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο 
τη διαφορά από τον δεύτερο στη βαθμολογία κατασκευαστών, στους 46 βαθμούς. 
Ο Thierry Neuville διατήρησε την τρίτη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, με 143 
βαθμούς, μόλις τρεις πίσω από τον δεύτερο και επτά από τον πρώτο, με έξι αγώνες 
να απομένουν για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά.

Σε μια λαμπρή τελετή, που έλαβεν χώραν  στη μεγάλη αίθουσα του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα,  δόθηκαν τα βραβεία του 25ου economia 
Φοιτητικού Διαγωνισμού. Θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν «Ευρωπαϊκή Ένωση: 
τα επόμενα βήματα για Ανάπτυξη, Απασχόληση και Εκπαίδευση». Το Πρώτο βραβείο 
της Ομαδικής εργασίας κέρδισαν οι Μαρία-Μαγδαληνή Κωτσόβολου και Ανδρονίκη 
Παπουτσόγλου, φοιτήτριες της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Παραλαμβάνοντας το βραβείο τους από την εκδότρια της Οικονομικής Επιθεώρησης 
-που είναι η διοργανώτρια του διαγωνισμού- Αλεξάνδρα Βοβολίνη, οι δύο φοιτήτριες 
ευχαρίστησαν την Καθηγήτριά τους δρα Βενετία Αργυροπούλου (Χρηματοοικονομικό 
και Επενδυτικό Δίκαιο), η οποία τις παρότρυνε και τις ενθάρρυνε να λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό. Η εργασία των δύο φοιτητριών είχε νομικό προσανατολισμό και διακρίθηκε 
ανάμεσα σε πολλές άλλες που υποβλήθηκαν από φοιτητές των ελλαδικών, αγγλικών 
και κυπριακών Πανεπιστημίων. Οι φοιτήτριες τιμήθηκαν από την Αντιπροσωπία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, όπου θα τους γίνει 
ξενάγηση στα όργανα της ΕΕ από μέλη της Επιτροπής, ενώ κέρδισαν υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν ο Καθηγητής Ευρω-
παϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Παγουλάτος, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΣΕΒ, Άκης Σκέρτσος, ο Πρόεδρος της Upstream, Μάρκος Βερέμης, ο 
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλειος Κουτεντάκης και ο 
Γενικός Διευθυντής του ομίλου economia, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγ-
ματοποιήθηκε η αποκάλυψη του νέου 
ονόματος της ΜΤΝ. Tο brand name 
epic εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την 
εταιρεία αλλά και για τις τηλεπικοινωνίες 
της χώρας. Το νέο brand name εκφράζει 
τη δυνατή εμπειρία που θα απολαμβάνει 
ο καταναλωτής, εμπειρία που υπόσχεται 
να προσφέρει η εταιρεία συνδυάζοντας 
δύο ισχυρά στοιχεία: υπερσύγχρονο δίκτυο 
με πραγματική οικονομία. Η υπόσχεση 
αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο 
slogan που συνοδεύει το νέο logo: Great 
network. Great value. Στην εκδήλωση, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της epic, Θάνος Χρονόπουλος, μίλησε για τη φιλοσοφία που 
διέπει το brand, τη νέα εταιρική κουλτούρα καθώς και τον διαφοροποιημένο τρόπο 
λειτουργίας της epic. Τι σημαίνει να είσαι epic: Στη σύγχρονη εποχή όπου κάθε λεπτό 
μετρά, όπου η επικοινωνία είναι το παν, έχεις την απαίτηση να εκφράζεσαι χωρίς 
όρια σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Θέλεις να είσαι ελεύθερος, να νιώθεις 
δημιουργικός μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες που σου δίνει η τεχνολογία, 
να αισθάνεσαι ότι είσαι στο επίκεντρο της ψηφιακής σου ζωής. Όταν η επικοινωνία 
υπερβαίνει τις προσδοκίες σου μέσα από διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση, τότε ο 
κόσμος σου αλλάζει, κάτι συναρπαστικό, μοναδικό δημιουργείται. Τα πάντα είναι 
πιθανά. Τα πάντα είναι δυνατά. Είναι ήδη στον αέρα η νέα, εντυπωσιακή εκστρατεία 
της epic που θα προβάλει το νέο brand name της εταιρείας με τηλεοπτικά spots, 
διαφήμιση εξωτερικού χώρου και ψηφιακή διαφήμιση.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που 
σημειώνουν τα καταστήματα Kleima 
στη Λάρνακα και τη Λευκωσία, σειρά 
πήρε η Λεμεσός! Πολύ σύντομα η συ-
μπρωτεύουσα θα αποκτήσει το δικό της 
κατάστημα Kleima. Ήδη οι εργασίες 
ετοιμασίας του νέου καταστήματος 
βρίσκονται στην τελική ευθεία και 
αναμένεται το κατάστημα να ξεκινήσει 
τη λειτουργία του. Το νέο κατάστημα 
Kleima θα βρίσκεται στον Ύψωνα, στην 
οδό Ηλία Καννάουρου 148, εκεί όπου παλαιότερα στεγαζόταν το κατάστημα Ellinas 
DIY. Θα εκτείνεται σε 6500m², θα διαθέτει άνετους χώρους και μεγάλο αριθμό 
χώρων στάθμευσης. Θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε τιμές Kleima. Θα 
διατίθενται έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, επώνυμες οικιακές συσκευές, 
ψυχαγωγίας, τεχνολογίας, συσκευές κλιματισμού. Θα βρείτε επίσης εξοπλισμό και 
είδη διακόσμησης σπιτιού, καθώς και DIY εργαλεία.Το UCLan Cyprus γιορτάζει 191 χρόνια ιστορίας 

με 5 πλήρεις επιχορηγήσεις διδάκτρων

Άνοιξε το δεύτερο κατάστημα Pizza Fan

H Lidl στην κορυφή της Ευρώπης με τη διάκριση 
«Retailer of the Year Europe 2018 - 2019»

Διάλεξη Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου στο Νεάπολις

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
παρέδωσε το έργο αναβάθμισης της γειτονιάς 

των Αγίων Ομολογητών

KFC: Ξανα…ανοίγει τις πόρτες του
και σας περιμένει στη Λεμεσό

Εδώ και περισσότερα από 23 χρόνια, στο εστιατόριο KFC στη Λεωφόρο Μακαρίου 
στη Λεμεσό, μοιραζόμαστε μαζί χαρούμενες στιγμές και απίστευτες γεύσεις. Το αγα-
πημένο εστιατόριο των KFC στη Λεμεσό, το οποίο ανήκει στην εταιρεία CK Restaurant 
System Franchisers Ltd, έχει ανακαινιστεί πλήρως και άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, 
προκειμένου να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές και 
μοναδικές γεύσεις. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου 
καταστήματός μας KFC στη Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση 
που περιελάμβανε εκδηλώσεις art & crafts, face painting & μικρά δωράκια PEPSI 
για τους μικρούς μας φίλους, τα οποία δόθηκαν από τον γνωστό σε όλους Colonel! 
Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός έρανος με στόχο τη συγκέντρωση 
χρημάτων για το Ίδρυμα «Ένα όνειρο, μια ευχή». Η ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία, 
άλλωστε, ήταν και θα είναι για πάντα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας των KFC σε όλη 
την Κύπρο. Το υπερσύγχρονο, πλέον, εστιατόριό μας διαθέτει παιχνιδότοπο για τους 
μικρούς μας καλεσμένους, καθώς και ανανεωμένο σχεδιασμό.

Το University of Central Lancashire (UCLan UK) γιορτάζει 191 χρόνια ιστορίας 
και το Πανεπιστήμιο του στην Κύπρο, UCLan Cyprus, βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να επιχορηγήσει*, βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, πλήρως (100%) 
τα δίδακτρα σπουδών, για όλη τη διάρκεια φοίτησης, σε 5 νεο-εισαχθέντες προπτυχι-
ακούς φοιτητές, για τον Οκτώβριο 2019. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί 
στην Κύπρο από το 2012 και βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του 
University of Central Lancashire του Ηνωμένου Βασιλείου που σημειώνει φέτος 
191 χρόνια ιστορίας. Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι πλήρως αδειο-
δοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από 
τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA). Η μοναδική αυτή συνέργεια 
αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus 
λαμβάνουν δύο πτυχία, από τα Πανεπιστήμια UCLan Cyprus και UCLan UK, πλήρως 
αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στο www.
uclancyprus.ac.cy ή καλέστε 24694000 24694059 από Δευτέρα έως Παρασκευή 
(εξαιρουμένων αργιών), από τις 09.00-17.00. *Ισχύουν όροι & προυποθέσεις.

Μ’ ένα δεύτερο κα-
τάστημα, που άνοιξε 
πρόσφατα στην Έγκω-
μη Λευκωσίας, 28ης 
Οκτωβρίου 12, η Pizza 
Fan, No1 εταιρεία pizza 
delivery στην Ελλάδα, 
συνεχίζει να επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της 
στην Κύπρο, φέρνοντας 
τη μεγαλύτερη ποικιλία 
από ζύμες, μεγέθη πίτσας, 
γεύσεις και συνταγές. Για 
να εξασφαλίσει την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών δίνει έμφαση στην 
ποιότητα των πρώτων υλών της, επιλέγοντας μόνο αυθεντικά τυριά, φρέσκα λαχανικά 
και επώνυμα ελληνικά αλλαντικά. Παράλληλα προσφέρει ένα εξαιρετικά πλούσιο 
μενού, που συνδυάζει κλασικές συνταγές και νέα ιδιαίτερα πρωτότυπα προϊόντα 
που έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν τις απλές καθημερινές στιγμές μια ευκαιρία 
απόλαυσης. Στη σύγχρονη κυπριακή αγορά, που είναι πάντα ανοιχτή σε νέες ποι-
οτικές προτάσεις, τα καινοτομικά προϊόντα της Pizza Fan, όπως η σειρά διώροφης 
πίτσας Double Pizza Tορτίγια Mozzarella και η λευκή Bianca Chicken Philadelphia, 
γνωρίζουν ήδη σημαντική επιτυχία.

H Lidl απέσπασε για πρώτη 
φορά την κορυφαία ευρωπαϊκή 
διάκριση «Retailer of the Year 
Europe 2018 - 2019», ξεχωρί-
ζοντας ως η αγαπημένη αλυσίδα  
υπεραγορών των καταναλωτών 
στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια 
διάκριση ιδιαίτερης σημασίας, 
καθώς αξιολογήθηκε από περί-
που 800.000 καταναλωτές σε 9 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και βασικά πεδία αξιολόγησης ήταν το επίπεδο των 
τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση των πελατών. Η Lidl απέσπασε 
συνολικά περισσότερες από 105.000 ψήφους και διακρίθηκε στο πλαίσιο 1.426.000 
αξιολογήσεων, με βαθμό 8,06. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβραβεύει τη δέσμευση 
της Lidl για παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές, έχοντας 
πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Θριαμβευτική νίκη της Hyundai
στο Ράλι Σαρδηνίας

1ο βραβείο σε φοιτήτριες του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στον 25ο

economia Φοιτητικό Διαγωνισμό

H Κύπρος υποδέχεται την epic

Έρχεται νέο Kleima στη Λεμεσό

Ακόμη περισσότερη ενέργεια και πλούσια
γεύση από τον χυμό Λανίτης Active
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Χρηστικά 27

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Κουκουλλής Κυριάκος: Σοφούλη 8 (ακίνητα 
Σιαντεκλαίρ), Λευκωσία, τηλ.: 22676077, 
22672621. 
Μίου Βέρα: Λεωφ. Στροβόλου 139Β (έναντι 
Υπεραγοράς «Δήμος»), Στρόβολος, τηλ.: 
22428666, 22320026. 
Σάββα Χρήστος: Λεωφ Αθαλάσσας 146Α 
(δίπλα από ζαχαροπλαστείο BIANCO & 
ψησταριά Καπάτσος), Στρόβολος, τηλ.: 
22514131, 22356369. 
Νουρής Νίκος: Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 
(έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου), Λευκωσία, 
τηλ.: 22751801, 22374323. 
Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης: 28ης Οκτω-
βρίου 28 Β&Γ (έναντι Κινηματογράφου 
«ΟΘΕΛΛΟΣ»), Έγκωμη, τηλ.: 22590447, 
22819910. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Μιχαήλ Κάλια: Γιαν Σιμπέλιους 18 (νοτίως 
Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods 
Cypressa), Λεμεσός, τηλ.: 25576833, 
25578521. 
Παπαδοπούλου Ντίνα: Ν. Παττίχη 121 (πλη-
σίον roundabout Πολεμιδιών), Λεμεσός, 
τηλ.: 25387216, 25750820. 

Τσογκαράκης Αλέξιος: Ναυπλίου 20 (δρό-
μος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ), Λεμεσός, τηλ.: 
25355624, 96791581. 
Έρεφιτς Συλβάνα: Όμηρου 31 (δρόμος Χαλ-
κούτσας, πλησίον φούρνου Ζορπάς, απέ-
ναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folleys)), 
Λεμεσός, τηλ.: 25772708, 99807018. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Χριστοδούλου Μαργαρίτα: Γωνία Αρμενικής 
Εκκλησίας 2 (πλησίον CYTA, Κέντρο πόλε-
ως), Λάρνακα, τηλ.: 24652440, 24626763. 
Παπαϊωάννου Εύη: Σπύρου Κυπριανού 
64 (δρόμος Κ.Ε. ΠΟΛΙΤΗ πλησίον ΠΕ-
ΤΡΟΛΙΝΑΣ), Λάρνακα, τηλ.: 24633150, 
24813135. 

ΠΑΦΌΣ
Δημητρίου Κωνσταντία: Ελευθερίου Βενιζέ-
λου 29 (κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώρ-
γιος), Πάφος, τηλ.: 26935133, 26653809. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Στυλιανού Στέλιος: Σωτήρας 7Α (έναντι Κλι-
νικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23812040, 
23744313. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αντώνης Γλυκερίου, τηλ.: 
70000171. 
Οδοντίατρος: Σταύρος Σοφοκλέους, τηλ.: 
22264442, 99437361. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Φωφώ Κωνσταντίνου, τηλ.: 
99481281. 

Ιατροί

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ

ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ για πλήρη ή μερική απασχόληση, για σουβλατζίδικο στη Λευκωσία, άτομα για το 
τηλεφωνικό κέντρο, ψήστες και άτομα για κουζίνα. Για περισσότερες πληροφορίες στο 99173174.

Μικρές Αγγελίες 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού ανακοινώνει 
συμφωνία που έχει συνάψει με την εταιρεία Εκπαι-
δευτικών Συμβούλων Unilink. Ως προσφορά στην 
Ομοσπονδία, η εταιρεία Unilink θα παρέχει «δωρε-
άν» προσωπική ενημερωτική συνέντευξη για όσους 
μαθητές/μαθήτριες ενδιαφέρονται για σπουδές στην 
Ολλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη «δωρεάν» συνέ-
ντευξη θα επωφελούνται όλοι οι μαθητές, Δημόσιων 
Σχολείων και Τεχνικών Σχολών Λεμεσού, οι οποίοι 
τον Σεπτέμβριο 2019 ξεκινούν τη Γ’ Λυκείου. Η συνέ-
ντευξη θα διεξάγεται μόνο στα γραφεία της εταιρείας Εκπαιδευτικών Συμβούλων Unilink 
στη Λεμεσό και ο κάθε μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 
ένα γονέα/κηδεμόνα. Η προσφορά ισχύει για όσες συνεντεύξεις διεξαχθούν μέχρι την 
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019. Για διευθέτηση των προσωπικών συνεντεύξεων 
παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία στο 25388011 ή στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Limassol@unlink.com.cy. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
όπως εκμεταλλευτούν την καλοκαιρινή περίοδο.

Πραγματοποιήθηκε και φέτος, 
στις 16 Μαΐου 2019, στο εστιατό-
ριο «Broadway» στην Κοκκινο-
τριμιθιά, η καθιερωμένη ετήσια 
συνεστίαση των μελών, οικογενει-
ών & φίλων της Χριστιανικής Κί-
νησης Ανδρών Παλαιομετόχου. Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασι-
άδη, τον οποίο εκπροσώπησε ο 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Ανδρέας Λουκά. 
Παρευρέθησαν, επίσης, ο Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου, Αρχιγραμματέας της Ιεράς 
Συνόδου, Αρχιμανδρίτης, Μουσουρούλης και του Μητροπολίτη Ταμασσού & Ορεινής, 
ΠρωτοΣύγκελος, Θεόδωρος Στυλιανού, ο Εκπρόσωπος του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και 
Επιστημονικός Συνεργάτης της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού & Ορεινής, κ. Χρύσανθος 
Φάκας, ο φίλος της κίνησης για σχεδόν είκοσι χρόνια, βουλευτής Λευκωσίας, Νίκος 
Τορναρίτης, μέλη, φίλες & φίλοι της Κίνησης. Στον χαιρετισμό του ο κ. Ανδρέας Λουκά 
σημείωσε ότι η Χριστιανική Κίνηση Ανδρών Παλαιομετόχου είναι άξια συγχαρητηρίων, 
γιατί διαχρονικά και παρά τις δυσκολίες, συμβάλλει στην υλική και πνευματική στήριξη 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Πολύ περισσότερο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 
μεριμνά για την αγωγή και την καθοδήγηση των νέων, μέσα από πνευματικές και ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θέτουν ως στόχο την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς 
τους και την ψυχική τους καλλιέργεια. Η Χριστιανική Κίνηση Ανδρών Παλαιομετόχου, 
αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας και το έργο των δικών της εργατικών και φιλοπρόοδων 
ανθρώπων, τίμησε τη μνήμη των μελών της Κίνησης Ζήνωνα Πέτρου και Πέτρο Λαζάρου, 
όπως και τη μνήμη του Πρώην Κοινοτάρχη Παλαιομετόχου, Ανδρέα Κεττένη, ως ελάχιστη 
ένδειξη σεβασμού, για την ακούραστη και πολύμορφη προσφορά τους στην Κοινότητα. 
Σε χαιρετισμό του, ο Μακαριώτατος, που ανέγνωσε ο Αρχιμανδρίτης Μουσουρούλης, 
επαίνεσε το σημαντικό έργο που επιτελεί η Κίνηση. Παράλληλα, σημείωσε την ενέργεια 
της Κίνησης να διεξάγει διαγωνισμό εις μνήμην του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου, Χρυσο-
στόμου Α’. Στον χαιρετισμό του Μητροπολίτη Ταμασσού & Ορεινής, Ησαΐα, που ανέγνωσε 
ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης, Θεόδωρος Στυλιανού, συγχάρηκε την Κίνηση για 
το έργο που επιτελεί, σημειώνοντας ότι, ο Πανιερώτατος θα συνεχίσει να τη στηρίζει με 
κάθε μέσο. Ο φίλος της Κίνησης, βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, στον χαιρετισμό του τόνισε 
το σημαντικό πολυθεματικό έργο που επιτελεί η Κίνηση όλα αυτά τα χρόνια και για τον 
σκοπό αυτό, θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Για την πλούσια προσφορά/υπηρεσία του προς 
την Εκκλησία Παλαιομετόχου, η Κίνηση τίμησε το μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
του ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας Παλαιομετόχου, κ. Κυριάκο Παρασκευά. Για τον 
ίδιο λόγο, τίμησε και την αδελφή του, κ. Ελένη Παρασκευά. 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
τα δοκιμαστικά νεαρών ποδοσφαιριστών την Τε-
τάρτη,  19 Ιουνίου 2019, στο Γήπεδο του Κύκκου 
στην Έγκωμη, που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός 
οργανισμός Global Educational Services. Το 
στάδιο γέμισε από νεαρούς ενθουσιώδεις πο-
δοσφαιριστές, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 15 
– 18 χρονών.  Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο 
χαιρετισμό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Global, Κρις Σωφρονίου, και στη  συνέχεια μίλησε ο Διευθυντής της United Sports 
USA, Fraser Gibson, που ήρθε από το εξωτερικό ειδικά για την εκδήλωση. Τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε ομάδες από τους προπονητές τους και έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ήταν μια 
πολύ όμορφη εκδήλωση, που τέλειωσε με τις καλύτερες εντυπώσεις και ακόμη μια 
φορά μάς απέδειξε ότι υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά που διεκδικούν το όνειρό 
τους για καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Η Global Sports Division, που είναι 
παράρτημα του εκπαιδευτικού οργανισμού Global Education, έχει στόχο  τη σωστή 
και έγκυρη καθοδήγηση μαθητών για εξασφάλιση πλήρων υποτροφιών σε αθλητές σε 
ένα από τα πανεπιστήμια της Αμερικής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποκλειστικής 
αντιπροσωπίας  που έχει η   Global Education Κύπρου με την United Sports USA. 

Η PrimeTel, με σεβασμό και υπευθυνότη-
τα απέναντι σε σημαντικά κοινωνικά θέματα 
που απασχολούν όλους μας, ανακοινώνει τη 
συνεργασία της με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Καρκινοπαθών και Φίλων. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, με 33 
χρόνια έμπρακτης προσφοράς στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση του καρκίνου,  συνεχίζει 
καθημερινά να στηρίζει τους συνανθρώπους 
μας δίνοντάς τους ενέργεια, έμπνευση αλλά 
και δύναμη. Επιδιώκοντας να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η PrimeTel είναι ιδιαίτε-
ρα χαρούμενη που συνεργάζεται με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, ως υποστηρικτής και επίσημος 
τηλεπικοινωνιακός χορηγός του συνδέσμου. Στην προσπάθειά της να στηρίξει τα 
άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, η εταιρεία πρόκειται να συμ-
μετέχει ενεργά στις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ΠΑΣΥΚΑΦ 
με στόχο τη συλλογή χρημάτων. Ανάμεσα στις προγραμματισμένες δράσεις στήριξης 
της PrimeTel είναι η χορηγία του Εταιρικού Αγώνα Δρόμου 5ΚΜ αφιερωμένου στον 
ΠΑΣΥΚΑΦ, στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Λεμεσού 2020, η στήριξη του παγκύπριου 
οδικού εράνου «Μαζί στη ζωή», καθώς και των εκδηλώσεων του Συνδέσμου «Παιδικό 
Πανηγυράκι», «Μαγιάτικο Πανηγύρι» και “Walk for Life”.

Ο ιερέας, τα Μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος 
Γυναικών και ο Πνευματικός Όμιλος της Ενορίας του Αποστόλου και Ευαγγελιστού 
Μάρκου Αρχαγγέλου Στροβόλου σάς προσκαλούν να συμμετάσχετε στην υποδοχή 
του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου, το Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019 και ώρα 
7.30μ.μ., και στις ακολουθίες που θ’ ακολουθήσουν μέχρι τις 14 Ιουλίου 2019. Ο 
ιερός ναός θα παραμένει ανοικτός από τις 6.30π.μ. μέχρι τις 10.00π.μ. και από τις 
3.00μ.μ. μέχρι τις 10.00μ.μ. Σάββατο και Κυριακή ο ιερός ναός θα είναι ανοικτός όλη 
μέρα. Τηλ. 99614704, 99491637.

Ευκαιρίες για υποτροφίες  για νεαρούς 
ποδοσφαιριστές σε πανεπιστήμια της Αμερικής

Η PrimeTel στο πλευρό του ΠΑΣΥΚΑΦ
για τα επόμενα 5 χρόνια

Έλευση Τιμίου Λειψάνου Αγίου Φιλουμένου

Unilink: Κοινωνικό έργο προς
τους τελειόφοιτους της Λεμεσού

Ετήσια συνεστίαση Χριστιανικής
Κίνησης Ανδρών Παλαιομετόχου

Έρανος
Η εκκλησία Αγίας Μαρίνας Πυργών 

ανακοινώνει  ότι από τον έρανο με αριθ-
μό άδειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
63/2018, που διεξήχθη από τις 29/10/2018 
-29/4/2019 με σκοπό τη συντήρηση του 
ναού, έχει εισπραχθεί το ποσό των €8.041. 

Πανηγυρική αγρυπνία
Στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσ-

σης Κοτσιάτη θα τελεστεί αύριο Δευτέ-
ρα, 1.7.2019, πανηγυρική αρχιερατική 
αγρυπνία για τη γιορτή της Παναγίας, 
προεξαρχόντος του Επισκόπου Νότιας 
Μαδαγασκάρης και Τολιάρας, Πρόδρομου. 
Η αγρυπνία θα αρχίσει στις 8μ.μ.

Μνημόσυνο
Την Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019, στις 

9:00 π.μ., θα τελεσθεί στον ιερό ναό 
Παναγίας Φανερωμένης, Λευκωσίας, 
το μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπι-
σκόπου Κυπριανού και των συν Αυτώ 
μαρτυρησάντων Αρχιερέων, Ιερέων και 
Λαϊκών, κατά την 9ην Ιουλίου, 1821. Της 
Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου 
θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Χρυσόστομος. Επιμνημόσυνο Λόγο θα 
εκφωνήσει ο Υπουργός Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κώ-
στας Καδής. Θα ακολουθήσει τρισάγιο 
και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
των Εθνομαρτύρων που βρίσκεται στο 
προαύλιο της εκκλησίας.

Συναυλίες
Συναυλία «Μουσική Συνάντηση Κύ-

προς-Ισραήλ» με τους καλλιτέχνες Στέλ-
λα Γεωργιάδου και Shlomi Saranga θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 30 
Ιουνίου 2019, στις 9.00μ.μ., στο Παττίχειο 

Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Διοργα-
νωτές: Δήμος Λάρνακας και Πρεσβεία του 
Ισραήλ στην Κύπρο. Είσοδος ελεύθερη.

Εκδρομές
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού  

θα πραγματοποιήσει τις πιο κάτω οργα-
νωμένες εκδρομές  και καλεί τους ενδι-
αφερόμενους να δηλώσουν  συμμετοχή 
στα τηλ. 22720000, 99373000. 8ήμερη,  
24-31/8 Προσκυνήματα Αττικής, λίμνη 
Δόξας, Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιο, Αγία 
Λαύρα, Σπήλαιο Λιμνών, Οδοντωτό τρένο, 
Ναύπλιο, Μονή Μαλεβής,  Αγία Θεοδώρα,  
Βυτίνα, Καλαμάτα,  Πόρτο Χέλι – Σπέτσες, 
€495 σε 3* superior με  πρόγευμα. 9-15/7 
Καστοριά–Πρέσπες–Βυζαντινή Οχρίδα, 
€590  σε 4* με ημιδιατροφή. 8ήμερο 
πανόραμα Νοτιοανατολικής Ελλάδας 27/7-
3/8, Λιχαδονήσια, Πήλιο, Εύβοια, Όσιος 
Δαυίδ, Άγιος Ιωάννης Ρώσσος, Σκιάθος, 
Αθήνα, Ναύπλιο, Καλαμάτα,  €675 σε 4* 
με πρόγευμα και τέσσερα δείπνα, εισιτήρια 
πλοίων για Σκιάθο και Εύβοια. Μαγεία 
Δ. Μακεδονίας 12-18/8  Κρουαζιέρα 
Αγίου Όρους, Μυθικός Όλυμπος, Μονή 
Παναγίας Σουμελά ανήμερα Δεκαπενταύ-
γουστο, Σιάτιστα - Έθιμο Καβαλάρηδων,  
Καστοριά, Πρέσπες, Σαμαρίνα - Βλάχικο 
γλέντι, €580 σε 4* και 3* με πρόγευμα, 
τρία δείπνα. 8ήμερες διακοπές στην Κα-
λαμάτα,  17-24/8 και 24-31/8 €395 σε 2* 
με πρόγευμα ή €495 σε 4* με πρόγευμα.  
(Δυνατότητα προαιρετικών οργανωμένων 
εκδρομών και κρουαζιέρων  με έξτρα 
χρέωση). Περιλαμβάνεται: Αεροπορικό 
με φόρους, διαμονή σε δίκλινο σε επιλεγ-
μένα ξενοδοχεία, περιηγήσεις βάσει του 
προγράμματος που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα  www.iep.org.cy  στην οποία 
θα βρείτε και τις  υπόλοιπες εκδρομές.   

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΚΛΕΊΤΌ ΚΛΕΊΤΌΥ
18 ετών, στρατιώτη 

από το Λευκόνοικο (γιο των Λοΐζου και Πεζούνας Κλείτου)

μέχρι πρότινος αγνοούμενο, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά την τουρκική εισβολή
τον Ιούλιο του 1974 στον Πενταδάκτυλο, κηδεύουμε την Τέταρτη, 3/7/2019

και ώρα 5.00 μ.μ., από τον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα,
στη Λευκωσία, και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή των λειψάνων θα γίνει στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 4 μ.μ. – 5 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Σόνια Κλείτου – Λουκά

Ανίψια: Ανδρέας Μιχαήλ Λουκά και Λουΐζα Λουκά Νικολαΐδου

✚ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον αδόκητο  θάνατο της πολυαγαπημένης

μας θυγατέρας, αδελφής, θείας και νονάς

ΜΑΡΊΑΣ ΚΌΛΌΚΌΤΡΩΝΗ
από τον Άγιο Δομέτιο

που απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 48 ετών.
Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Οι τεθλιμμένοι: Γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 7/7/2019, στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, το 8ο ετήσιο μνημόσυνο των αγαπημένων μας

Αρχιπλοιάρχου ΑΝΔΡΕΑ ΊΩΑΝΝΊΔΗ
Ανθυπασπιστή ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΛΕΑΝΘΌΥΣ

που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος κατά τη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011
στη Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, και καλούμε όσους τιμούν

τη μνήμη τους να παραστούν και να προσευχηθούν μαζί μας.

Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Λάμπρος Καούλλας, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας.

Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Σαββίδης.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων.

Οι οικογένειες
Ανδρέα Ιωαννίδη, Κλεάνθη Κλεάνθους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελείται την Κυριακή, 7/7/2019, στον ιερό ναό

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου, το ετήσιο μνημόσυνο των

ΛΌΥΚΊΑΣ ΛΑΌΥΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΌΥ,
ΠΑΝΑΓΗ ΖΑΧΑΡΊΑ,
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΥΌΥ,
ΓΕΩΡΓΊΌΥ ΚΑΡΥΌΥ 

Ηρώων της Κοινότητας του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959

και του Δόκιμου Μοναχού ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ ΠΕΡΊΚΛΕΌΥΣ
Πεσόντoς κατά της Τουρκοανταρσίας 1963-1964

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου.

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων. 

Οικογένειες των Ηρώων, Εθνικόφρονα Σωματεία Θ.Ο.Ι. Αυγόρου
και Κοινότητα Αυγόρου.



Της Κυριακής

Απόψεις 28
30.06.2019

ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΤΩΝΗΣ

Ε ίναι γνωστόν ότι η Κύπρος χρειά-
ζεται ΓεΣΥ, αλλά σωστό ΓεΣΥ και 
λειτουργικό. Κατ’ αρχάς δεν είναι 

υποχρεωτικό και γι’ αυτό και ο όποιος 
γιατρός, φαρμακείο, χημείο ή νοση-
λευτήριο δύναται να συμμετάσχει. Δεν 
φάγαμε τόσα χρόνια σπουδών (10-15), 
τόσο άγχος, τόσα ξενύχτια, τόσα έξοδα και 
ερχόμενοι στη μετά την εισβολή Κύπρο 
με τόσες δυσχέρειες και μπήκαμε στον 
ιδιωτικό τομέα, για να μας βρίζει το κάθε 
ανθρωποειδές και ο κάθε μικροπρεπής. 
Είμαστε τάχατες παραδόπιστοι, φοροφυ-
γάδες, επίορκοι του Ιπποκράτη, μιζαδόροι, 
ξημαρισμένοι (βλ. Νίκος Αναστασιάδης, 
Παμπορίδης κ.λπ). Εσείς, μήπως, δώσατε 
τον όρκο του Μαμωνά;

Μπαίνει κάποιος γιατρός στο ΓεΣΥ, 
τον γράφουνε οι εφημερίδες όλες και τον 
προβάλλουν όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα 
σαν ήρωα, ενώ αυτοί που αποφασίζουν 
να μην μπούνε, ακούνε τα εξ αμάξης και 
απειλούνται εν συνεχεία ότι θα τους κυ-
νηγήσει ο Φόρος. Γιατί συμβαίνει, άραγε, 
αυτό, αφού, εξ όσων γνωρίζω, ελεύθερη 
επιλογή σημαίνει ότι κάθε ένας μπορεί να 
επιλέξει αυτό που πιστεύει ορθότερο και 
η επιλογή του να είναι σεβαστή απ’ όλους;

Η ΕΠΑ ερευνά, λέγει, εκφοβιστικά, 
τον ΠΙΣ, ενώ δεν ελέγχει τον ΟΑΥ με 
το μονοπωλιακό και μονοασφαλιστικό 
σχέδιό του. Μα όλες οι ανακοινώσεις και 
αποφάσεις, ως γνωστόν, δημοσιεύονται 
και η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
του ΠΙΣ και των αντίστοιχων επιστημο-
νικών εταιρειών ήταν κατά πλειοψηφίαν 
να μην εισέλθουν οι γιατροί στο ΓεΣΥ.

Κι αυτό, γιατί το συγκεκριμένο σύστημα 
είναι και… τατάς και παπάς. Όχι, κύριοι, 
έχουμε δημοκρατία και υπάρχει ελεύ-
θερος ανταγωνισμός. Γιατί δέχεστε στο 

ΓεΣΥ συνταξιούχους γιατρούς; Κανονικά, 
θα πρέπει να περικοπεί η σύνταξή τους. 
Δεν μας σπούδασε κανείς από όσους μας 
κατηγορούνε, δεν πήραμε ούτε ένα φράγκο 
από κανέναν και ως ελεύθερος άνθρωπος 
επιλέγω μόνος μου τον δρόμο της ιδιωτικής 
ιατρικής. Είναι αναφαίρετό μου δικαίωμα. 
Πληρώνουμε όλοι από τον Μάρτη για το 
ΓεΣΥ και Ιούνιο έχουμε πρόσβαση σε 
προσωπικό ιατρό και του χρόνου 2020 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ΓεΣΥ. Κατά 
τη γνώμη μου, αν όλα τα φάρμακα, όλοι οι 
γιατροί, όλα τα φαρμακεία και νοσηλευ-
τήρια δεν συμμετέχουν σε ένα σύστημα 
υγείας, τότε αυτό είναι καταδικασμένο είτε 
να μην προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών 
στους ασθενείς είτε να αποτύχει.

Και είχαμε πολλά χειροπιαστά παρα-
δείγματα αλλεπάλληλων αποτυχιών: το 
κούρεμα, η εισφορά στην άμυνα και 
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις που απο-
λέσθηκαν, η Συνεργατική, οι Κυπριακές 
Αερογραμμές κ.λπ.

Όταν ένας άνθρωπος εγκαταλείπει 
τα εγκόσμια για να πάρει το 
ταξίδι χωρίς γυρισμό -το οποίο, 

φυσικά, ουδείς εξ ημών θα αποφύγει- το 
λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε, 
το ελάχιστο δηλαδή, είναι να δείξουμε 
τον προσήκοντα σεβασμό.

Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι 
στον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μακαριστό Δημήτρη 
Χριστόφια. Για το κείμενο αυτό δεν θα 
ανατρέξω στο διαδίκτυο για περισσό-
τερες πληροφορίες. Θα γράψω μόνον 
όσα συγκράτησα στη μνήμη και στην 
καρδιά μου για τον άνθρωπο Χριστόφια, 
και όχι για τον πολιτικό. Ο οποίος, από 
πολύ μικρός, μπήκε στον αγώνα για την 
επιβίωση, νομίζω από τα 12 του χρόνια. 
Έψηνε καφέδες σε καφενείο στο Δίκωμο, 
προφανώς για να βοηθήσει οικονομικά 
την οικογένειά του...    Εδώ, θα ήθελα να 
κάνω μιαν αναδρομή στις πολιτικές μου 
σκέψεις ή προβληματισμούς, από τότε 
που 13χρονο παιδί στην Κερύνεια πήρα 
στα χέρια μου εφημερίδα και προσπά-
θησα να ενημερωθώ περί των πολιτικών 
γεγονότων, γενικά. Θα μου πείτε, ποια 
ωριμότητα διαθέτει ένας 12χρονος ή 
ένας 13χρονος μαθητής; Ναι. Σύμφωνοι.

Είχα, λοιπόν, ερεθίσματα από διάφορες 
πλευρές. Ο πατέρας μου ανήκε στον 
πυρήνα των ακραιφνών Μακαριακών. 
Μετριοπαθής δεξιός Μακαριακός. Αν 
και, για να είμαι ειλικρινής, παρά το νε-
αρόν της ηλικίας μου, είχα μια αίσθηση 
ότι μπορεί να ήταν κρυπτο-αριστερός...

   Γιατί; Μα, τον έβλεπα, και άκουγα 
από διάφορους, ότι, ως ιατρός παθο-

λόγος, στην Κερύνεια,  δεκαετίες ‘60 
και αρχές του ‘70, όταν επισκεπτόταν 
φτωχούς γέροντες ή άλλες άπορες οικο-
γένειες στην πόλη και στα γύρω χωριά, 
πολλές φορές δεν έπαιρνε αμοιβή για 
τις ιατρικές υπηρεσίες που παρείχε!.. 
Ε, αυτό, με έκανε να σχηματίσω την 
άποψη ότι, ως ανθρωπιστής, πιθανόν 
να είχε σοσιαλιστικές πεποιθήσεις ή 
και κομμουνιστικές!..

   Εν πάση περιπτώσει... Στα χρόνια της 
εφηβείας μου, 1970 και πέρα, ζώντας 
και φοιτώντας στο Ελληνικό Γυμνάσιο 
Κερύνειας, όπου ένα 90% των καθηγητών 
μας ήταν εθνικόφρονες δεξιοί φουλ, δεν 
θα μπορούσα να μην επηρεαστώ. Και, 
ως χαρακτήρας, όντας πάντοτε εναντίον 
του Κατεστημένου, της Εξουσίας γενι-
κά, επηρεάστηκα τόσο πολύ, που με 
το χαρτζιλίκι μου αγόραζα τις εφημερί-
δες «Εθνική» και «Μάχη», μαζί με την 
«Ελευθερία» ή τον «Φιλελεύθερο», που 
με έστελνε ο πατέρας μου να αγοράσω. 
Τις έκρυβα, όμως, για να μην τις δει ο 
μακαριστός πατέρας μου και φάω ξύλο!..

   Με ενέπνεε, λοιπόν, τότε η ασκη-
τική μορφή του Γ. Γρίβα, αγωνιζόταν 
για Ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Φυ-
σικά, όταν το 1972 η ΕΟΚΑ Β’ άρχισε 
να ανατινάζει αστυνομικούς σταθμούς 
και να δολοφονεί αθώους πολίτες, ε, 
τότε άρχισα να προβληματίζομαι!.. Το 
δε πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου ‘74 
με την τουρκική εισβολή που ακολού-
θησε, μου άλλαξαν εντελώς γνώμη,  και 
διαπίστωσα ότι δεν βάδιζα στον σωστό 
δρόμο!.. Μερικά χρόνια αργότερα, 1979-
1984, όταν σπούδαζα στη Θεσσαλονί-
κη, χωρίς να ενταχθώ σε οποιαδήποτε 
φοιτητική οργάνωση, ψήφιζα πάντοτε 
αριστερές παρατάξεις. Υποστήριζα λοιπόν 
και ψήφιζα τον  ΑΓΩΝΑ, που ήταν το 
παρακλάδι της ΕΔΕΚ στον χώρο των 
φοιτητών.    Κάποια μέρα, θυμάμαι, που 
επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη ο Γιατρός, ο 

Βάσος Λυσσαρίδης,  πήγα στη φοιτητική 
λέσχη και, μετά την ομιλία του, αφού 
τον χειροκρότησα θερμά, πήγα και του 
έσφιξα το χέρι, πλήρης δακρύων και 
πατριωτικού ενθουσιασμού!..

   Αλλά, ξέφυγα λίγο από το θέμα για 
το οποίο ήθελα να γράψω… Για 25 με 30 
χρόνια, μετά δηλαδή που πήρα το πτυχίο 
μου και κατέβηκα Αθήνα, αφοσιώθηκα 
στη δουλειά και στις οικογενειακές μου 
υποχρεώσεις, μη ασχολούμενος με τα 
πολιτικά. Όταν, όμως, το 2002 διάβασα 
ότι ο Γ.Γ. των ΗΕ Κόφι Ανάν ετοιμάζει 
σχέδιο λύσης του Κυπριακού, με πολλά 
μου κείμενα -κυρίως στον «Π»- υπο-
στήριξα με πάθος το υπό εκκόλαψη 
σχέδιο, πιστεύοντας ότι ήταν η ύστατη 
ευκαιρία να δοθεί τέλος στην πολύχρο-
νη ταλαιπωρία των Προσφύγων, που 
περιμέναμε τόσα χρόνια να δούμε φως 
στο βάθος του τούνελ!.. 

 Ακολουθεί η απόρριψη του Σχεδίου, 
το 2004 (ήμουνα στην Ελλάδα ακόμη), 
και αρχίζω να ψάχνω τι ήταν αυτό που 
ώθησε τους Κυπρίους να καταψηφίσουν, 
με εκείνο το ισχυρό 76% ΟΧΙ,  τις ιδέες 
που εμπεριείχε το Ανάν 5.    Οι  εκλογές 
του 2008 έτυχε να με βρουν στην Κύπρο, 
όπου η Κυπριακή Εκπαίδευση με κάλεσε 
να υπηρετήσω στην ιδιαίτερη πατρίδα. 
Υπνωτισμένος ακόμη από την...»γοητεία» 
του Σχεδίου Ανάν, ψηφίζω και στις δύο 
Κυριακές τον αριστερό Δημήτρη Χρι-
στόφια, θεωρώντας ότι ο ίδιος,  μαζί με 
τον μετριοπαθή Τ/κ Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, 
επιτέλους θα...έλυναν τον Γόρδιο Δεσμό 
του χρονίζοντος προβλήματος!..

  Αργότερα, βέβαια, και αφού μελέ-
τησα αρκετά βιβλία και βιβλιάρια για το 
απορριφθέν Σχέδιο, διαπιστώνω ότι, σε 
βάθος χρόνου, αν αυτό εγκρινόταν στο 
δημοψήφισμα, το νησί θα μετατρεπό-
ταν, αργά ή γρήγορα, σε ένα τουρκικό 
προτεκτοράτο, με φοβερές συνέπειες 
για την ελληνική πλευρά!..

   Όμως, ο Δημήτρης Χριστόφιας, 
νομίζω προσπάθησε. Έκανε ό,τι μπο-
ρούσε. Αλλά, όπως και άλλοι πρόεδροι, 
βρήκε μπροστά του την αδιαλλαξία και 
το πείσμα της Τουρκίας. Τον θαύμασα, 
όσο και αν διαφωνούσα με τις αριστερές 
ιδέες του, για την προσήλωσή του στις 
θέσεις  του. Ναι, έκανε λάθη. Τα 13 θύμα-
τα στο Μαρί, σίγουρα ήταν αποτέλεσμα 
λανθασμένων χειρισμών. Λυπήθηκα 
πολύ και θύμωσα που την «πλήρωσε» 
ο μακαριστός, αντιστασιακός ήρωας, Κ. 
Παπακώστας. Μετά, είχαμε τα φοβερά 
λάθη στην Οικονομία, που οδήγησαν 
πολλούς στην καταστροφή.

   Αλλά, και ποιος, όταν έχει τόσες 
ευθύνες στους ώμους του, μπορεί να 
παραμείνει 100% αλάνθαστος; Ουδείς!

Με σεβασμό, λοιπόν, ας αποθέσουμε 
ένα λουλούδι στο φέρετρο, όπου ανα-
παύεται ο συν-Κερυνειώτης αδελφός 
μας, και ας αφήσουμε τις μικρότητες, 
προς κάποιον που πήρε το καράβι, για 
το τελευταίο του ταξίδι!.. Αιωνία σου η 
μνήμη, Δημήτρη!..

*Κερυνειώτης πρόσφυγας

Αίσχος, ντροπή σας… Καλό ταξίδι, Δημήτρη Χριστόφια

Μπαίνει κάποιος
γιατρός στο ΓεΣΥ, 

τον γράφουνε
οι εφημερίδες όλες και 
τον προβάλλουν όλα τα 
τηλεοπτικά δίκτυα σαν 
ήρωα, ενώ αυτοί που 
αποφασίζουν να μην 
μπούνε, ακούνε τα εξ 

αμάξης και απειλούνται 
εν συνεχεία ότι θα τους 

κυνηγήσει ο Φόρος

Με σεβασμό, λοιπόν, 
ας αποθέσουμε ένα 

λουλούδι στο φέρετρο, 
όπου αναπαύεται ο 

συν-Κερυνειώτης αδελ-
φός μας, και ας αφή-
σουμε τις μικρότητες, 

προς κάποιον που πήρε 
το καράβι, για το τελευ-
ταίο του ταξίδι!.. Αιωνία 
σου η μνήμη, Δημήτρη!..

ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ*
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Λίγες εβδομάδες πριν από τις 
θλιβερές επετείους του πρα-
ξικοπήματος και της τουρκι-

κής εισβολής και της συμπλήρωσης 
45 χρόνων στρατιωτικής κατοχής του 
37% των εδαφών της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από την Τουρκία, υπάρχουν 
γεγονότα και εξελίξεις που πρέπει να 
προκαλούν γενική αφύπνιση, κινητο-
ποίηση και δράσεις. Επιδρομική και 
αρπακτική συμπεριφορά της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της  Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Υπό τα όμματα της διεθνούς κοινότητας 
και τις λεκτικές, πλην, προς το παρόν, 
ανώδυνες καταδίκες των τουρκικών  
παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου.

Εξαγγελία του ψευδοκράτους, για άνοιγ-
μα της Αμμοχώστου υπό Τ/Κ διοίκηση, 
απόδοση περιουσιών στο ΕΒΚΑΦ, τουρ-
κικές επενδύσεις ανάπτυξης της πόλης 
και μετατροπής της σε «Λας - Βέγκας»(!). 
Κατά παραβίαση των ψηφισμάτων 550 και  
789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Και της συμφωνίας  υψηλού επιπέδου του 
1979, Κυπριανού -Ντενκτάς. Αποκάλυψη 
για δείπνο του Προέδρου Αναστασιάδη 
με τον ψευδοϋπουργό Οζερσάι, γνωστό 
«σημαιοφόρο» της λύσης δύο κρατών. 
Η ζοφερή εικόνα από αυτές τις εξελίξεις 
επιβάλλει έναν ειλικρινή αναστοχασμό. Για 
λάθη, παραλείψεις, απουσία συντεταγμένης 
πορείας και σαφούς στρατηγικής. Ας επικε-
ντρωθούμε στο θέμα της Αμμοχώστου για 
να διαπιστώσουμε κατά πόσον αξιοποιή-
θηκαν όσο έπρεπε τα πλεονεκτήματα που 
εξασφαλίστηκαν τόσο από τη συμφωνία του 
1979, όσο και από τα επακολουθήσαντα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 

550 και 789. Σαφής και κατηγορηματική 
η αναφορά στη συμφωνία «υψηλού επι-
πέδου» Κυπριανού – Ντενκτάς της 19ης 
Μαΐου, που συνομολογήθηκε υπό την 
αιγίδα του Γ.Γ. του ΟΗΕ.

«Θα δοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη 
συμφωνίας, για την επανεγκατάσταση στα 
Βαρώσια Ελληνοκυπρίων προσφύγων, 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αμέσως με την 
έναρξη, της υπό των συνομιλητών εξέτα-
σης των συνταγματικών πτυχών, επί μιας 
συνολικής συμφωνίας. Ειδικότερα μετά 
την επίτευξη συμφωνίας για τα Βαρώσια 
θα εφαρμοστεί, χωρίς να αναμένεται το 
αποτέλεσμα των συζητήσεων επί των 
άλλων πτυχών του προβλήματος». Πώς 
αξιοποιήθηκε αυτή η εξόχως θετική ανα-
φορά στην Αμμόχωστο; Αντί συνεχούς και 
έντονης προβολής της, υπό το φως μάλιστα 
της εθελούσιας δέσμευσης της τουρκικής 
πλευράς, αφέθηκε να αποδυναμωθεί και 
να «εξατμιστεί» στον χρόνο. Το τραγικό 
είναι ότι, ενώ η συγκεκριμένη αναφορά 
αποσυνέδεε το θέμα της Αμμοχώστου από 
«συζητήσεις επί των άλλων πτυχών του 
προβλήματος», αναπτύχθηκαν θεωρίες περί 
«Αμμοχωστοποίησης του Κυπριακού», κατά 
τρόπο που υπονομεύθηκε εκ των έσω η 
υλοποίηση της συμφωνίας. Και ακόμα πιο 
τραγικό, παραγνωρίστηκε το γεγονός ότι 
τυχόν εφαρμογή της συμφωνίας αυτής θα 
μπορούσε να δημιουργήσει θετικό κλίμα 
στις προσπάθειες για τη συνολική λύση. Το 
ίδιο όμως ισχύει και για τα ψηφίσματα που 
ακολούθησαν την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους. Αυτά τα ψηφίσματα 
σαφώς αποσυνέδεαν την επιστροφή των 
Βαρωσίων, είτε από την τελική λύση είτε 
από άλλα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης  
εμπιστοσύνης.

Γιατί δεχθήκαμε και ανεχθήκαμε να 
προβάλλει η τουρκική πλευρά συμψη-
φισμό, με απαίτηση νομιμοποίησης του 
παράνομου αεροδρομίου «Ερτζιάν»;

Γιατί συνεχίζουμε να συζητούμε λε-
γόμενα Μ.Ο.Ε., τα οποία στην πραγματι-

κότητα προωθούν σχέσεις «ομαλής και 
καλής γειτονίας» και γιατί  αμελήσαμε 
να επιμείνουμε ανυποχώρητα σε ένα 
πραγματικό μέτρο, όχι απλώς οικοδόμη-
σης εμπιστοσύνης, αλλά και προσταδίου 
για μια συνολική λύση;

Η τακτική μας θα έπρεπε να είναι 
σαφής και απόλυτη. Καμιά συζήτηση 
για Μ.Ο.Ε., χωρίς αυτό που η ίδια η 
τουρκική πλευρά αποδέχθηκε και η 
διεθνής κοινότητα όρισε ως «πρόταξη».

Πότε η Κυπριακή Δημοκρατία απο-
δύθηκε σε μια διεθνή σταυροφορία για 
υλοποίηση μιας συμφωνίας και εφαρ-
μογή δύο ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας που ρητά προβλέπουν την 
επιστροφή των Βαρωσίων υπό τη διοί-
κηση του ΟΗΕ για επανεγκατάσταση των 
Ε/Κ στα σπίτια και τις περιουσίες τους;

Θα υπάρξει άραγε  παραδοχή των 
λαθών και των παραλείψεων και θα 
υπάρξει, έστω και με τεράστια καθυ-
στέρηση, αλλαγή πορείας;
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Είναι δυνατόν αυτήν την περίοδο 
να αρχίσουν διαπραγματεύσεις, 
που να οδηγήσουν σε διαρκή και 

βιώσιμη λύση του Κυπριακού; Τονίζω 
διαρκή και βιώσιμη, επειδή η δίκαιη λύση 
έχει απομακρυνθεί εδώ και μια δεκαετία, 
όταν οι συνεχόμενες παραχωρήσεις και 
υποχωρήσεις της πλευράς μας μετέτρεψαν 
την ομοσπονδία σε συνομοσπονδία. Όταν 
με τις συνεχείς υποχωρήσεις οι Έλληνες 
μετατραπήκαμε σε Ευρωπαίους πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας. Όταν η πλευρά 
μας αποδέχτηκε την παραμονή όλων των 
εποίκων. Όταν οι χρήστες μετετράπησαν 
σε ιδιοκτήτες και πολλά άλλα.

Θα πει κάποιος ότι τίποτε δεν θεωρείται 
συμφωνημένο, αν δεν συμφωνηθούν όλα. 
Όμως όλες οι παραχωρήσεις και η εκ 
περιτροπής προεδρία έχουν κατοχυρωθεί 
για την τουρκική πλευρά μέσα στις πρό-
νοιες του πλαισίου Γκουτέρες, που έχουν 
αποδεχτεί οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Οι 
ίδιες ηγεσίες που θεωρούν την πρόταση 
για μετεξέλιξη της Κ.Δ. σε ομοσπονδία 
με γραπτή πρόνοια της συμφωνίας ως 
άρνηση για λύση, επειδή δεν είναι δυνατόν 
να την αποδεχτούν οι Τούρκοι. 

Είναι δηλαδή βέβαιο ότι μόλις η Τουρ-
κία κάμει κάποιαν αόριστη και ασαφή 
δήλωση για τις εγγυήσεις, τα επεμβατικά 
δικαιώματα και την αποχώρηση μερικών 
κατοχικών στρατευμάτων, οι ηγεσίες ΔΗΣΥ 
και ΑΚΕΛ θα αποδεχτούν την κατάργηση 
της Κ.Δ., την αναβάθμιση της υποτελούς 
διοίκησης των κατεχομένων σε νόμιμο 

κράτος και την επανένωση δυο ισοτίμων 
κρατιδίων. Έτσι νόμιμα, μόνιμα και  με 
την υπογραφή μας θα καταλήξουμε σε 
διχοτόμηση και δυο κράτη.

Αυτή ήταν η τραγική κατάσταση από 
την οποία κάποιοι ανέμεναν επανέναρξη 
των συνομιλιών και συνομολόγηση λύσης. 
Τώρα η κατάσταση έγινε χειρότερη. Η 
τουρκική εισβολή επεκτάθηκε και στην 
ΑΟΖ της Κ.Δ. Η Ε.Ε. αντικρίζει χλιαρά 
τη νέα εισβολή και την παραβίαση της 
ΑΟΖ της Κ.Δ., που είναι και ΑΟΖ της Ε.Ε. 
Κάποιες χώρες της Ε.Ε. δεν ενοχλούνται 
και τόσο και η παραδοσιακά εχθρική 
χώρα των λόρδων τείνει να δικαιολογή-
σει την πειρατική ενέργεια της Τουρκίας 
και να αφήσει με ασάφεια γκρίζες ζώνες 
στην ΑΟΖ της Κ.Δ. Η Τουρκία επιμένει 
πειρατικά στη θαλάσσια εισβολή της και 
στην καταπάτηση των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Κ.Δ. Η Ε.Ε. καταδικάζει την 
Τουρκία και την ίδια ώρα, αντί να λάβει 
μέτρα που θα αναγκάσουν την Τουρκία 
να σταματήσει την πειρατεία, δηλώνει 
πρόθυμη να συμβάλει στην επίτευξη 
λύσης μέσω συνομιλίων.

Ως απλός πολίτης διερωτώμαι: Αν επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες, ποιο θα είναι 
το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης; 
Θα δεχθεί η Τουρκία να αποχωρήσει 
από την ΑΟΖ της Κ.Δ. χωρίς όρους; Ή 
μήπως θα «δείξει καλή διάθεση και συ-
νεργασία για να επιλυθεί το θέμα της 
γκρίζας ζώνης της ΑΟΖ»; Είναι φυσικό 
πως θα αποδεχτεί και πάλι μια πεντα-
μερή διάσκεψη των τριών εγγυητριών 
δυνάμεων και των δυο κοινοτήτων για 
διαμερισμό πρώτα των υδρογονανθράκων 
και μετά της εξουσίας του νέου κράτους. 
Και όταν τα πετύχει αυτά θα κάμει και 
την παραχώρηση της κατάργησης των 
εγγυήσεων της Κ.Δ., αλλά θα αναλάβει 
την εγγύηση για τον διαμοιρασμό των 

υδρογονανθράκων. Μακριά, λοιπόν, 
από τέτοιες διευθετήσεις. Ας δείξουμε 
επιτέλους πνεύμα αντίστασης. Ας απαι-
τήσουμε άνευ όρων απομάκρυνση των 
πειρατικών πλοίων από την ΑΟΖ της Κ.Δ. 
Και ποτέ μην αποδεχτούμε συζήτηση για 
την ΑΟΖ της Κ.Δ.. Και τι θα κερδίσουμε; 
Θα μας πουν ειρωνικά οι τουρκολάγνοι 
της όποιας επανένωσης.

Απαντούμε: Θα κερδίσουμε τη δια-
τήρηση και συνέχιση της Κ.Δ., που είναι 
το τελευταίο οχυρό που δεν έχει αλώσει 
ακόμη η Τουρκία. Και χωρίς κατάργηση 
της Κ.Δ. δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 
τους στόχους της. Έστω και αν κάμει δέκα 
διατρήσεις στην ΑΟΖ μας. Γιατί αέριο 
δεν μπορεί να βγάλει.

Αν επαναρχίσουν
οι συνομιλίες, ποιο

θα είναι το πρώτο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης; 

Θα δεχθεί η Τουρκία
να αποχωρήσει

από την ΑΟΖ τής Κ.Δ. 
χωρίς όρους;

Ή μήπως θα «δείξει 
καλή διάθεση και
συνεργασία για να
επιλυθεί το θέμα

της γκρίζας ζώνης
της ΑΟΖ;»

Γιατί συνεχίζουμε να 
συζητούμε λεγόμενα 
Μ.Ο.Ε., τα οποία στην 

πραγματικότητα προω-
θούν σχέσεις «ομαλής 
και καλής γειτονίας» 

και γιατί  αμελήσαμε να 
επιμείνουμε ανυποχώ-

ρητα σε ένα πραγματικό 
μέτρο, όχι απλώς οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης, 

αλλά και προσταδίου 
για μια συνολική λύση;

Σ το βιβλίο του The Future of 
Humanity, ο Καθηγητής Φυσι-
κής στο Πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης, Micho Kakou, αναφέρεται στη 
Μεγάλη Διασπορά, κατά την οποία πριν 
από περίπου εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
χρόνια μικρές ομάδες ανθρώπων μετα-
κινήθηκαν μακριά από την Αφρική στη 
Μέση Ανατολή, δημιουργώντας μικρούς 
οικισμούς κατά μήκος της διαδρομής. 
Κοιτάζοντας τη Μεγάλη Διασπορά και 
τους πολιτισμούς που δημιούργησε, 
βλέπουμε μια σειρά από κοινές αξίες 
-όπως είναι η αισθητική, οι τέχνες και 
οι κοινωνικές αξίες- ανάμεσα σε διαφο-
ρετικούς λαούς ακόμη και όταν έχασαν 
επαφή μεταξύ τους για χιλιάδες χρόνια. 
Το άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι η 
περιέργεια, η καινοτομία, η δημιουργι-
κότητα, η θέληση για εξερεύνηση και 
ανακάλυψη. Όλοι οι πολιτισμοί στον 
κόσμο έχουν τους μύθους και τους 
θρύλους τους για τους μεγάλους εξε-
ρευνητές και πρωτοπόρους.    

Στο κατώφλι της Τέταρτης Βιομηχα-
νικής Επανάστασης, οι επιδόσεις ενός 
σύγχρονου Εθνικού Συστήματος για 
Έρευνα & Καινοτομία είναι συνάρτηση 
πολλών αλληλεξαρτώμενων παραγόντων 
που περιλαμβάνουν κάθε διάσταση ενός 
γόνιμου οικοσυστήματος:

1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - 
Ψηφιοποίηση -  Έξυπνοι Οικισμοί. 
Κρίσιμη μάζα συντελεστών και υπο-
δομών, επαρκή κονδύλια για επένδυ-
ση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, παροχή 
κινήτρων. Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. 
Οι υποδομές της άυλης οικονομίας (soft 
infrastructure) - νόμοι και κανονισμοί, 
πρότυπα, εμπιστοσύνη, κοινωνικό κε-
φάλαιο, πλαίσιο λειτουργίας και συνα-
ντίληψης- ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. 
Πολιτική κοινωνικής συνοχής, έξυπνης 

εξειδίκευσης και κυκλικής οικονομίας.
2. Καινοτόμος Διακυβέρνηση, απο-

δοτικότητα, μείωση της γραφειοκρατίας, 
διευκόλυνση του επιχειρείν. Δικτύωση, 
διασυνδεσιμότητα, συν-δημιουργία. Συ-
νέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. Μακροχρόνιος σχεδιασμός 
- η βραχυπρόθεσμη εστίαση αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην 
καινοτομία. Επιτάχυνση απονομής της 
δικαιοσύνης.   

3. Κουλτούρα δημιουργικότητας και 
καινοτομίας. Ποικιλομορφία «diversity» 
και ανεκτικότητα / δεκτικότητα. Ενθάρ-
ρυνση για ανάληψη καινοτόμων πρω-
τοβουλιών ώστε τυχόν αποτυχία να μην 
οδηγεί σε στιγματισμό. 

4. Στρατηγική επικοινωνία, branding. 
Ενίσχυση του βαθμού ευαισθητοποί-
ησης και ενημέρωσης όλων των ενδι-
αφερόμενων μερών για τα οφέλη που 
προκύπτουν από ένα σύγχρονο Εθνικό 
Σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας. Ενδυ-
νάμωση της διεθνούς διάστασης και της 
εξωστρέφειας. Ανάπτυξη της οικονομικής 
και επιστημονικής διπλωματίας.

Το νέο Μοντέλο Καινοτομίας που 
έχω αναπτύξει συνδυάζει δημιουργικά 
τα πιο πάνω στοιχεία, χαρακτηριστικά, 
παράγοντες και διακριτές ικανότητες 
ώστε να μεγιστοποιείται η προστιθέμε-
νη αξία και οι επιδόσεις ενός Εθνικού 
Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας. 

Το πρότυπο σε παγκόσμιο επίπε-
δο «διεπιστημονικό» αυτό εργαλείο 
(cross-cutting tool): α) Χρησιμοποιεί 
περισσότερα από 100 κριτήρια αξι-
ολόγησης και παράγοντες επιτυχίας 
που καλύπτουν όλες τις πτυχές σε κάθε 
στάδιο της καινοτομικής διαδικασίας: 
δημιουργικότητα, αυθεντικότητα, δια-
φορετικότητα, αριστεία, προστιθέμενη 
αξία / όφελος, στρατηγική, διαχείριση 
ρίσκου, βιωσιμότητα, υλοποίηση, εμπο-
ρευματοποίηση, δυνατότητες ταχείας 
ανάπτυξης και προοπτικές διείσδυσης 
στη διεθνή αγορά κ.ά., β) μεγιστοποιεί 
τον αντίκτυπο της καινοτομίας – από τις 
Startups μέχρι το Πρόγραμμα Ορίζοντας 
Ευρώπη, γ) εφαρμόζεται σε όλους τους 
τομείς –δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις, 

κοινωνική καινοτομία– και σε όλα τα 
μεγέθη και κλίμακες και δ) μπορεί να 
συμβάλει στη μετατροπή της Κύπρου 
σε Περιφερειακό Κέντρο Καινοτομίας 
και Εκπαίδευσης. 

Ζούμε στην εποχή των μαύρων κύ-
κνων, των ασυμμετριών, της πολυπλο-
κότητας, της αβεβαιότητας, του τυχαίου, 
της μεταβλητότητας, της αλλαγής, των 
αλληλεξαρτήσεων και των εκρηκτικών 
ρίσκων. Σύμφωνα με τον Nassim Taleb 
–τον κορυφαίο παγκοσμίως ειδικός 
στο Risk Management– ο «Μαύρος 
Κύκνος» συνιστά ένα απροσδόκητο 
γεγονός με τεράστιο αντίκτυπο, είτε 
αρνητικό είτε θετικό, που μπορεί να αλ-
λάξει δραματικά τα δεδομένα. Υπάρχουν 
θετικοί «Μαύροι Κύκνοι» (ευκαιρίες) 
και αρνητικοί «Μαύροι Κύκνοι» (με 
καταστροφικές συνέπειες). Μια από τις 
ιδιότητες του «Μαύρου Κύκνου» είναι 
η ασυμμετρία στις συνέπειες – θετικές ή 
αρνητικές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του «Μαύρου Κύκνου» είναι ο τερά-
στιος αντίκτυπος και οι πολύ σοβαρές 
συνέπειες που επιφέρει.  

Η δομή, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
μιας νέας καινοτομίας, πρέπει να είναι 
τέτοιος που να παρέχει τη δυνατότητα 
τροποποίησης της έκθεσης (exposure) 
σε πιθανούς κινδύνους ή/και ευκαιρίες. 
Στο Εγχειρίδιο Καινοτομίας που έχω 
ετοιμάσει παρουσιάζεται σειρά μεθόδων 
και τεχνικών τροποποίησης της έκθεσης 
(exposure) της καινοτομίας, ώστε απ’ τη 
μια να ελαχιστοποιείται το ρίσκο και η 
ζημιά από αρνητικές ασυμμετρίες και απ’ 
την άλλη να μεγιστοποιείται το όφελος 
από θετικές ασυμμετρίες. Μέσα από τη 
διττή αυτή στρατηγική (barbell strategy) 
οι νέες καινοτομίες: α) Αξιοποιούν το 
άγνωστο, την αβεβαιότητα, την αλλαγή, 
τον χρόνο, τα τυχαία συμβάντα και τις 
νέες ευκαιρίες που προκύπτουν, ενώ 
ταυτόχρονα αποφεύγουν πιθανούς κιν-
δύνους, ελαχιστοποιούν τα ρίσκα και 
β) γίνονται καλύτερες με τον χρόνο, 
καθίστανται «antifragile».

Στο νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας 
λαμβάνονται επίσης υπόψη τα πολλά 
και διαφορετικά λάθη διαισθητικής κρί-

σης και λήψης αποφάσεων, ώστε να 
αποφεύγονται λανθασμένες εκτιμήσεις 
τόσο από τους startupers όσο και από 
τους υποψήφιους επενδυτές. 

Ο Daniel Kahneman –στον οποίο 
το 2002 απονεμήθηκε το βραβείο Νό-
μπελ Οικονομικών Επιστημών για το 
δημιουργικό του έργο στην ψυχολογία–  
αμφισβήτησε το ορθολογικό μοντέλο 
περί κρίσεων και λήψης αποφάσεων. 
Οι ιδέες του έχουν ευρεία απήχηση σε 
πολλά πεδία – συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών, της καινοτομίας, της 
ιατρικής και της πολιτικής. 

Στο βιβλίο του Σκέψη, αργή και γρή-
γορη, ο Daniel Kahneman μάς εξηγεί 
τα δύο συστήματα που καθοδηγούν τον 
τρόπο σκέψης μας: το Σύστημα 1 είναι 
γρήγορο, διαισθητικό και συναισθη-
ματικό· το Σύστημα 2 είναι πιο αργό, 
συνετό και έλλογο. Μας αποκαλύπτει 
τις εξαιρετικές δυνατότητες –αλλά και 
τα ελαττώματα και τις στρεβλώσεις– της 
σκέψης μας και προβάλλει τη μεγάλη 
επιρροή των διαισθητικών εντυπώσεων 
στη συμπεριφορά μας.

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας & 
Καινοτομίας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ* 

Τ ους τελευταίους μήνες ακούγεται 
με ανησυχητική συχνότητα ότι ο 
πιο πάνω σύνδεσμος προτίθεται 

να κατασκευάσει μνημείο που να αναφέρει 
ονομαστικά όλους όσοι καταδικάστηκαν 
από τα αγγλικά δικαστήρια της περιόδου 
1955 - 1959. Να ξεκαθαρίσω από την 
αρχή ότι δεν είμαι αντίθετος στην κατα-
σκευή τέτοιου μνημείου.

Όμως, είμαι απόλυτα αντίθετος με 
την επιθυμία και προσπάθεια αυτών 
που θέλουν να έχουν, εν ζωή ακόμη, 
δημόσια αναγνώριση και πιστοποιητικό 
αγωνιστή σε έναν ιερό και προβεβλη-
μένο χώρο, όπως είναι τα Φυλακισμένα 
Μνήματα.

Διαφωνώ ριζικά με την επιλογή του 
χώρου των Φυλακισμένων Μνημάτων 
για την ανέγερση του μνημείου αυτού, 
γιατί το θεωρώ προσβολή, στον χώρο 
της θυσίας και του ενταφιασμού των 
απαγχονισθέντων και άλλων ηρώων της 
ΕΟΚΑ, και πρόκληση σε πολλά επίπε-
δα, την επιμονή των εμπνευστών του 
μνημείου αυτού να γίνει στον συγκε-
κριμένο χώρο, αν λάβουμε, μάλιστα, 
υπόψη ότι κάποιοι από αυτούς λύγισαν 
και, τελικά, έγιναν συνεργάτες των Άγγλων 
κατακτητών.

Αν θέλουν να ανεγείρουν κάποιο μνη-
μείο, ας το ανεγείρουν, παραδείγματος 
χάριν, στον χώρο των δικαστηρίων που 
τους καταδίκασαν ή όπου αλλού κρίνουν 
πρόσφορο.

Ως απόγονος ενός από τους απαγχονι-
σθέντες ήρωες της ΕΟΚΑ, θεωρώ απρέπεια 
και πρόκληση προς τις οικογένειες των 
θαμμένων στα Φυλακισμένα Μνήματα 
ηρώων να βρίσκονται στον ίδιο χώρο τα 
μέλη του συνδέσμου αυτού που θα χαρι-
εντίζονται, επιδεικνύοντας τα εύσημα της 
κυπριακής πολιτείας προς τα πρόσω-
πά τους, στους συγγενείς και τους φί-
λους τους, ενώ οι συγγενείς των ηρώ-
ων θα θρηνούν και θα προσεύχονται 
για τις ψυχές των νεκρών τους.

Το τραγικότερο, δε, όλων είναι ότι στις 
ενέργειές τους αυτές έχουν ένθερμους 

υποστηρικτές μέλη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, που φρόντισαν, μάλιστα, να εξα-
σφαλίσουν και την ανέγερση του μνημείου 
δημοσία δαπάνη, τη στιγμή που ήρωες 
που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευ-
θερία της Κύπρου δεν έχουν τύχει από 
την αγνώμονα κυπριακή Πολιτεία της 
συνδρομής για την κατασκευή μιας 
προτομής τους.

Καταλήγοντας, θέλω να παρακαλέσω 
όλους τους εμπλεκομένους στο ανοσιούρ-
γημα αυτό, να κάμουν δεύτερες σκέψεις 
και να επανέλθουν με άλλη πρόταση.

Επίσης, καλώ το Συμβούλιο Ιστορικής 
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ, το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, τη  Διεύθυνση των Φυ-
λακών, τους Συνδέσμους Αγωνιστών, 
την Επιτροπή Μνημείων και κάθε 
άλλον εμπλεκόμενο να φροντίσουν για 
την ακύρωση όσων τεκταίνονται στα 
Φυλακισμένα Μνήματα.

Αυτά και ελπίζω να μη χρειαστεί να 
επανέλθω.

Καινοτομία – από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη
στους Μαύρους Κύκνους

Αμμόχωστος - Πορεία λαθών Θα γίνει η ΑΟΖ της Κ.Δ.
θέμα των συνομιλιών;

Μνημείο Συνδέσμου 
Πολιτικών Καταδίκων

Καλώ το Συμβούλιο 
Ιστορικής Μνήμης Αγώ-
να ΕΟΚΑ, το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτι-
σμού, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, τη Διεύ-
θυνση των Φυλακών, 

τους Συνδέσμους Αγω-
νιστών, την Επιτροπή 
Μνημείων και κάθε 

άλλον εμπλεκόμενο  να 
φροντίσουν για την 

ακύρωση όσων τεκταί-
νονται στα 

Φυλακισμένα Μνήματα

Η δομή, ο αρχιτεκτο-
νικός σχεδιασμός μιας 
καινοτομίας, πρέπει να 
είναι τέτοιος, που να 
παρέχει τη δυνατότη-
τα τροποποίησης της 

έκθεσης (exposure) σε 
πιθανούς κινδύνους ή/

και ευκαιρίες

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*



Σεργιάνι μαγευτικό σε άλλους 
καιρούς, στη μικρή κωμό-
πολη της Μόρφου. «Σπίτια 

μεγάλα, αρχοντικά με ψηλές βε-
ράντες, περιβόλια καταπράσινα 
με μυρωδιές, λουλούδια, νερά». 
Αυτά αντικρίζει ένα κορίτσι στα 
δέκα, η Τούλα Ζαχαριάδου, σαν 
στέκεται μπροστά στο σπίτι που 
θα γινόταν ρίζα της. 

Η Τούλα, Χατζηκωστή πια, 
δεκαετίες μετά, ξηλώνει το που-
λόβερ της μνήμης, παίρνει το 
νήμα και ζωντανεύει γονιούς, 
παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς 
κοντινούς και μακρινούς, φιλίες 
παιδικές, αιώνιες. «Γλυκόπικρες 
αναμνήσεις από την Κύπρο τού 
χθες». Μια οικογένεια όπου σ’ 
όποια ηλικία κι αν ερχόταν ένα 
παιδί ήταν δώρο Θεού. Μια μη-
τέρα μαστόρισσα στη μαγειρική, 
ακούραστη στα καθημερινά, μα 
πάνω απ’ όλα στη φροντίδα για 
τα παιδιά. «Κάτω στην αυλή ήταν 
το πλυσταριό. Κάθε Παρασκευή 
έπλενε τα ρούχα στη μεγάλη 
λευκή γούρνα, τρεις πλύσεις, τα 
έβαζε στο μεγάλο «χαρτζί» να 
βράζουν για να γίνουν κάτασπρα. 
Όση ώρα έπλενε, τραγουδούσε 
με την ψιλή φάλτσα φωνή της… 
«το γελεκάκι που φορείς»… Έπλε-
νε με τις ώρες αδιαμαρτύρητα 
και ύστερα μας έβαζε ένα-ένα 
τα παιδιά να μας λούσει «καλά», 
να ’ναι σίγουρη.

Ένας πατέρας ανοιχτόκαρδος, 
χουβαρντάς, δάσκαλος με σπου-

δές στην Αθήνα, με γνώμη και 
άποψη που θα την πλήρωνε με 
συνεχείς μεταθέσεις από χωριό 
σε χωριό (οι Εγγλέζοι δεν χωρά-
τευαν), με χιούμορ, με βροντώ-
δη φωνή και ωραίες διηγήσεις, 
κέντρο συναθροίσεων γνωστών 
και φίλων. Αδέλφια αγαπημένα, 
γείτονες, φίλοι, όταν τελείωναν οι 
δουλειές, όλα σφουγγαρισμένα, 
οι πόρτες ορθάνοιχτες, οι νοικο-
κυρές με το κέντημα στο χέρι, 
κουβεντολόι ανάμεσα στα φτε-
ρίκια, τις ορτανσίες, τα κοράλια, 
τα γιασεμιά. Συνήθειες, έθιμα, 
αστεία και φάρσες, τραπεζώματα 
και χαρές τις μεγάλες γιορτές 
και στις απώλειες αξιοπρέπεια 
αρχοντική. Γυμνάσιο, κορίτσια 
με την αθωότητα γραμμένη στα 
πρόσωπά τους.

Όταν η Τούλα θα βρεθεί, δεκαε-
τία του ’50, στη λαβωμένη από τον 
πόλεμο Αθήνα, τη «διαμαντόπετρα 
στης γης το δαχτυλίδι», θα ζήσει 
φιλίες και γλέντια φοιτητικά μα 
θα γνωρίσει και τον έρωτα, που, 
όπως το είδε, «ειδική» στο φλιτζάνι 
το όνομά του θα άρχιζε από Κ. Με 
τον Κώστα Χατζηκωστή θα ζήσουν 
από κοντά τις προετοιμασίες του 
αγώνα από τους δύο ηγέτες, θα 
γυρίσουν στην Κύπρο, δικηγό-
ρος και δημοσιογράφος εκείνος, 
εκπαιδευτικός εκείνη. 

Ανθίζει η ζωή στη Μόρφου, 
με όλα τα καλά και τα κακά των 
αλλαγών, που την ξενίζουν και 
τολμά να τα πει η Τούλα. Γεν-
νιούνται δυο αγόρια, ήδη είχαν 
αρχίσει, με τον βομβαρδισμό 
της Τηλλυρίας το 1964 οι πε-
ριπέτειες του τόπου. Η ζωή 
συνεχίζεται, ώσπου έρχεται 
το πραξικόπημα και η πρώτη 
εισβολή, σκορπίζονται οι οικο-
γένειες εδώ κι εκεί. Δεύτερη 

εισβολή, ο μαύρος χειμώνας στ’ 
αντίσκηνα, παιδιά τρομαγμένα, 
μουδιασμένα. Σε συνταράζουν 
πιο πολύ τις μέρες αυτές οι πε-
ριγραφές της, σαν ξεπροβάλλει 
ο ακατονόμαστος που κουβαλά-
ει αιώνες τις συμφορές, ειδικά 
τώρα που οι απειλές θεριεύουν.

Συγκλονίζει το μήνυμα 13χρο-
νης: «Βοήθα με να ελευθερωθώ 
από εδώ. Τα βάσανά μου δεν λέ-
γονται, πώς να τα γράψω;». Όταν 
θα έρθει θα της λείπουν δυο δό-
ντια που έπεσαν στη μάχη με τους 
γιουρούκηδες, που κάθε βράδυ 
πάλευαν να πετύχουν αυτό που 
ήθελαν μια και δυο φορές ο ένας 
πίσω από τον άλλο.

Πάει πια η Μόρφου. Στη Λευ-
κωσία σε σπίτι ξένο. «Οι γλυκιές 
αναμνήσεις μού έπνιξαν τον λαιμό 
σαν είδα τον Πενταδάκτυλο. Με 
προκάλεσε η μεγαλοπρέπειά του, 
μου θύμισε όλα όσα ζήσαμε μαζί 
του, τον πόλεμο, τη φωτιά, τον θά-
νατο. Δεν τα κατάφερε να γίνει 
τείχος απόρθητο για τη σωτηρία 
της Κύπρου». Διαβεβαιώνει τη 
μάνα: «Στο τέλος θα γυρίσουμε 
στο σπίτι μας. Η Μόρφου μας 
είναι εκεί και μας περιμένει. Θα 
γυρίσουμε, θα το δεις».

Τη δέχεσαι τη διαβεβαίωση 
σαν προσευχή και νιώθεις την 
ανάγκη να πεις στην Τούλα: «Όχι, 
κανένας κόσμος δεν χάθηκε. 
Όπως τον έχεις καταγράψει με 
τις αρχές, τις αξίες και την αν-
θρωπιά του, έτσι όπως κατεβαίνει 
ολόισια στην ψυχή με τη γραφή 
σου, θα είναι πάντα ζωντανός γι’ 
αυτούς που έζησαν τον πόνο του 
μαζί με το δικό τους κι όσους 
θα σκύψουν στις σελίδες σου με 
αγάπη για τους ανθρώπους που 
δεινοπάθησαν. Έτσι καταγράφεται 
η ιστορία».

Κύριο θέμα στον Τύπο πρό-
σφατα ήταν η συνεδρία της 
Επιτροπής Νομικών, που 

συζήτησε την επενδυτική πολιτική 
του αποθεματικού του Ταμείου Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, που αναφέρθηκαν, το 
αποθεματικό του Ταμείου ανέρχεται 
στα €7,6 δισ. Απ’ αυτά,  τα €7,3 δισ. 
τα έχει δανειστεί η Κυβέρνηση με 
επιτόκιο 0%. 

Δυστυχώς στην Κύπρο δεν είναι 
μόνο τα άτομα που εκμεταλλεύονται 
ευκαιρίες, που τους παρουσιάζο-
νται, αλλά και το ίδιο το Κράτος. 
Με τη δικαιολογία ότι συνεισφέρει 
και το ίδιο για κάθε ασφαλισμένο, 
μέχρι σήμερα ‘εκμεταλλεύεται’ τα 
αποθεματικά του ΤΚΑ απαιτώντας 
την κατάθεσή τους στο Δημόσιο 
Ταμείο και μάλιστα χωρίς τόκο. 
Επειδή φροντίζαμε πάντοτε να 
μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα 
του ΤΚΑ σε ό,τι κάναμε (εισαγω-
γή αναλογικού συστήματος, νέα 
σχέδια, αυξήσεις παροχών), αυτό 
εσήμαινε ότι για πολλές δεκαετίες 
τώρα η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
το Ταμείο με το αζημίωτο. 

Ως Υπουργός Εργασίας συζή-
τησα το θέμα με τον τότε Υπουργό 
Οικονομικών, από τον οποίο ζήτησα, 
τουλάχιστον, την καταβολή ενός λο-
γικού επιτοκίου για τα χρήματα του 
ίδιου του Ταμείου. Πέραν τούτου, 
προσπάθησα να βρω τρόπους τα 
χρήματά του να χρησιμοποιούνται 
για κάλυψη κάποιων αναγκών των 
ασφαλισμένων. Μια προσπάθειά 

μου να καλύψω και τη στέγαση 
μέσα στους σκοπούς των Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων δεν έτυχε του 
προσήκοντος ενδιαφέροντος από 
μέρους των κοινωνικών εταίρων. 
Το σχέδιο που υπέβαλα στο Συμ-
βούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προέβλεπε την κάλυψη από το 
Ταμείο του μέρους των  αποτα-
μιεύσεων των ασφαλιζομένων για 
να δικαιούνται δάνειο από τον Ορ-
γανισμό Χρηματοδότησης Στέγης. 
Όπως ανέφερα ξανά, η ιδέα ήταν 
να ‘ασφαλίσουμε’ στεγαστικά τους 
εργαζομένους με την εισαγωγή ενός 
σχεδίου υποβοήθησής τους να κα-
ταστούν δικαιούχοι δανειοδότησης 
από τους Οργανισμούς Ανάπτυξης 
Γης/Χρηματοδότησης Στέγης. Δεν 
το καταφέραμε τότε. Ήταν προς το 
τέλος της θητείας του Προέδρου 
Βασιλείου κι ορισμένοι από τους 
κοινωνικούς εταίρους φόρεσαν το 
καπέλο του κομματικού παράγοντα 
μιας και άρχισε η παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδος. Αρνήθη-
καν με διάφορες προφάσεις ακόμη 
και να παραστούν σε συνεδρία του 
Συμβουλίου.

Το θέμα της εξασφάλισης επαρ-
κούς και οικονομικής στέγης το 
θεωρούσα σαν μιαν  από τις πιο 
βασικές πτυχές της κοινωνικής ανά-
πτυξης με οικονομικό περιεχόμενο. 
Ενώ η δημιουργία των Οργανισμών 
αυτών βοήθησε στην άμβλυνση του 
μόνιμου προβλήματος των Κυπρί-
ων για την απόκτηση ιδιόκτητης 
κατοικίας, το πρόβλημα προέκυψε 
και πάλι υπό άλλη μορφή σήμερα. 
Οι τιμές της γης και τα κόστη κα-
τασκευών αυξήθηκαν υπέρμετρα, 
ώστε το όνειρο ιδιόκτητης στέγης 
να καθίσταται και πάλι άπιαστο για 
πλείστα νεαρά ζευγάρια. Το ΤΚΑ 
θα μπορούσε να βοηθήσει.  

Πέραν της στέγασης υπάρχουν 

κι άλλα αγαθά που το ΤΚΑ θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει να απολαύσουν 
οι ασφαλισμένοι του και να συμ-
βάλει στην κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη του Τόπου. Ξεκινώντας 
από την κοινωνική σύνταξη, πέραν 
της ανθρωπιστικής της φύσης, η 
παραχώρησή της είχε έναν ευρύτε-
ρο στόχο, τη συνεχή βελτίωση της 
θέσης της οικοκυράς στην κοινωνία 
και την αντιμετώπιση της υπογεν-
νητικότητας και του δημογραφικού 
προβλήματος. Ως γνωστόν, η γήραν-
ση του πληθυσμού κι η μείωση της 
γεννητικότητας αποτελούν βασικά 
προβλήματα της κυπριακής κοι-
νωνίας. Το ΤΚΑ δεν μπορούσε να 
μείνει αδιάφορο στα θέματα αυτά, 
που επηρεάζουν άμεσα και τη βιω-
σιμότητά του. Για τους ίδιους σκο-
πούς προωθήθηκαν κι άλλα μέτρα 
(εκσυγχρονισμός οικογενειακού 
δικαίου, δημιουργία βρεφοπαι-
δοκομικών σταθμών και κέντρων 
φροντίδας ατόμων με ειδικές ανά-
γκες, προστασία της μητρότητας, 
εκπαίδευση κι επανεκπαίδευση 
της γυναίκας για διευκόλυνση της 
ένταξης κι επανένταξής της στην 
αγορά εργασίας). 

Άλλα κοινωνικά προγράμμα-
τα, που το ΤΚΑ θα μπορούσε να 
συνδράμει για τους ίδιους λόγους, 
είναι το πρόγραμμα δημοσίων βοη-
θημάτων και τα προγράμματα κοι-
νοτικής ανάπτυξης. Ως γνωστόν το 
πρόγραμμα δημοσίων βοηθημάτων 
καθιερώθηκε ως επίσημος θεσμός 
μετά την εισβολή για να καλύψει τις 
ανάγκες των εκτοπισμένων. Μέχρι 
τότε ο φόβος μας ήταν μήπως με 
την παραχώρηση τέτοιου δικαιώ-
ματος σε κάθε άτομο ανοίγαμε τους 
ασκούς του Αιόλου κι ωθούσαμε 
πολλούς στο περιθώριο, όπως έγινε 
σε αναπτυγμένες Χώρες. Με την 
καταστροφή που επισώρευσε η 

τουρκική εισβολή σχεδόν ο μισός 
πληθυσμός κατέστη εξαρτημένος 
από το κυβερνητικό πρόγραμμα 
περίθαλψης και αποκατάστασης 
εκτοπισθέντων και παθόντων. Παρά 
το εξαίρετο έργο που επιτελέστη-
κε, παρατηρήθηκαν τότε περίεργες 
συμπεριφορές σε κυβερνητικούς 
καταυλισμούς, που κατά καιρούς 
επανέρχονται. Αλλά κι οι αλλαγές 
που συντελέστηκαν στον κοινω-
νικό ιστό της Κύπρου, λόγω της 
εισβολής και του ξεριζωμού, θα 
πρέπει να παρακολουθούνται και 
να αντιμετωπίζονται.  

Θα κλείσω με τα Προγράμματα 
Κοινοτικής Ανάπτυξης. Από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 συμφω-
νήσαμε με το Τμήμα Ευημερίας 
τη συμπερίληψη στον Προϋπο-
λογισμό Ανάπτυξης ενός μικρού 
ποσού για ενίσχυση εθελοντικών 
οργανισμών για προώθηση διαφό-
ρων προγραμμάτων στις Kοινότη-
τές τους. Σιγά-σιγά το σχέδιο αυτό 
μεγάλωσε και καθιερώθηκε αφού 
έγιναν οι απαραίτητες διοικητικές 
διευθετήσεις (Συμβούλια Κοινο-
τικής Ευημερίας/ΣΚΕ). Τελικά η 
επένδυση αυτή της Κυβέρνησης 
ήταν η πιο αποδοτική απ’ όλες: Για 
κάθε μία λίρα που έβαζε, η ιδιωτική 
πρωτοβουλία κατάφερνε να μαζεύει 
άλλες πέντε από εθελοντικές συνει-
σφορές. Μάλιστα το όφελος ήταν 
ακόμη πιο μεγάλο, αν ελάμβανε 
κανένας υπόψη ότι πολλά απ’ αυτά 
τα προγράμματα, αν δεν υπήρχαν 
τα ΣΚΕ, θα έπρεπε να τα αναλάβει 
εξολοκλήρου η Κυβέρνηση και/ή 
το ΤΚΑ. Μ’ άλλα λόγια το ΤΚΑ θα 
πρέπει να ενεργεί προληπτικά για 
να προστατεύει τα αποθεματικά και 
την ευρωστία του.  

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός 
Διευθυντής Γραφείου Προγραμμα-

τισμού
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Πρέπει άραγε να... ευγνωμονούμε τον Ερντογάν;

Ερωτεύσιμη αριστερά

ΒΕΒΑΙΩΣ ηχεί ανήκουστο το... «να 
ευγνωμονούμε τον Ερντογάν»! 
Έχει, όμως, τις εξηγήσεις του. 

Όπως το ότι, επιτέλους γελοιοποίησε 
και κλειδοστόμιασε τους... «Ερντογανι-
σμένους» του ανάμεσα στους Έλληνες 
- Κυπριώτες και Ελλα-δικούς μας - σε 
Αθήνα και Λευκωσία. Όλους εκείνους 
οίτινες είχαν εναποθέσει τις ελπίδες 
τους σε ό,τι και όσα οι δικές τους ψευ-
δαισθήσεις, οι δικοί τους ευσεβοπο-
θισμοί και η δική τους εθελο-άγνοια 
φαντασιώνονταν ως... ελπιδοφόρον 
ισλαμο-δημοκράτη και ευρωπαϊστή 
και εκσυγχρονιστή Ερντογάν, από το 
2002 της ανόδου του στην εξουσία, έως 
και λίαν προσφάτως.

ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ η ονομαστική τους 
αναφορά. Κυβερνώντες και κυβερ-
νήσαντες, κομματικοί και ιθύνοντες, 
δημοσιογράφοι και επαΐοντες, ανα-
λυτές και ειδήμονες που κόρδωναν 
και καμάρωναν με τις καυχησιές... της 

αυτο-αυθεντίας τους, επιχειρώντας 
(μονίμως εθελοτυφλούντες) να παρα-
σύρουν τον λαό στη λαϊκή τύφλωση. 
Κορυφαίο δείγμα τοιούτου «Ερντο-
γανισμού», εκείνοι οι πρωτοσέλιδοι 
τίτλοι εφημερίδας της Λευκωσίας, σε 
προηγούμενη εκλογική επικράτηση 
του κόμματος του Ερντογάν: «Σάρωσε 
το ΑΚΡ, ελπίζει η Κύπρος»!

- Τώρα, πλέον, οι ερντογανισμοί 
τους «εφκάλασιν φάουσαν τζιαί ζίλι-
κουρτιν», καθώς θα το έλεγαν και οι 
μακαρίτισσες οι γιαγιάδες μας, πλύ-
στρες και αγρότισσες τυλιγμένες με 
την κουρούκλαν της πατρογονικής 
γνώσης και της τραγικής σοφίας του 
τι εστίν η Τουρτζιά...

ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ επίσης η απαρίθμηση 
και δεν χρειάζεται, πλέον, ούτε καν 
η αναφορά στα νεο-οθωμανικά πε-
πραγμένα, διαδοχικώς μεθοδευμένα, 
επιμόνως διευρυνόμενα, εναργώς 
διακηρυσσόμενα προγραμματικώς, 
κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν 
διαπραττόμενα, με εντεινόμενες, λόγοις 
τε και έργοις, πολεμικές απειλές, του 
Ερντογάν «τους». Είναι πασίγνωστα.

- Τα ξέρουν πια, ακόμη και οι... 
πέτρες, καθώς θα έλεγε, αν ζούσε, κι 
ένας από τους εν Κύπρω προ πολλού 

τεθνεώτες κομματικούς ηγέτες, νεαρό-
θεν ειδικευμένος στις εξιχνιάσεις του 
ιμπεριαλισμού... 

ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας είναι, όμως, ένα 
άλλο, πολύ σπουδαιότερο, ερώτημα:

- Ενώ η Τουρτζιά είναι ανέκαθεν ένα 
ανοικτό βιβλίο και το χιλιο-διαλαλεί 
ανέκαθεν με κάθε λεπτομέρεια των 
ανέκαθεν επεκτατικών επιδιώξεων 
και σχεδιασμών και μεθοδεύσεών της 
εναντίον του Ελληνισμού σε Ελλάδα και 
Κύπρο, πώς και γιατί, άραγε, οι δικοί 
«μας» σε Λευκωσία και Αθήνα παρι-
στάνουν τόσα χρόνια τους... ανήξερους 
και κοροϊδεύουν τον λαό ότι... ψάχνουν 
(δήθεν) για να εντοπίσουν - λένε - τις 
«πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας»;

ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ η ονομαστική και η 
ημερολογιακή και η περιπτωσιακή 
υπενθύμιση όλων αυτών των κυπριω-
τικών «ψαξιμάτων» που συναποτελούν 
αφ’ ενός ολόκληρο το ογκωδέστατο 
βιβλίο των ούτω καλούμενων «διακοι-
νοτικών συνομιλιών» και των εν Ελβετία 
(Γενεύη, Μον Πελεράν, Κραν Μοντα-
νά) Πενταμερών Διασκέψεων 1974 & 
2017, αφ’ ετέρου δε, των κατά καιρούς 
ταξιδιών των ημετέρων «Οδοιπόρων 
στα Σούσα», στην Άγκυρα και στην 
Κωνσταντινούπολη. Όπως περιττεύει, 

επίσης, και η αναφορά στα ανάλογα 
και αντίστοιχα των ελλα-δικών μας, 
με τα Νταβός τους, τα Ελσίνκι, τα εν 
Μαδρίτη τους, συν τα ζεϊμπέκικα, τα 
καρτασιαλίκια, τα κουμπαριλίκια κ.ο.κ....

ΠΟΙΑ, λοιπόν, μπορεί να είναι τα 
βαθύτερα πραγματικά αίτια και οι αλη-
θέστερες αλήθειες γι’ αυτήν τη διαχρο-
νικά επικρατούσα στάση των Αθηνών 
και της Λευκωσίας, ώστε να αρνούνται 
να ομολογήσουν και να κατονομάσουν 
ευκρινώς ποιες είναι επακριβώς οι 
εμπράκτως πασίγνωστες και διαχρο-
νικώς επαληθευόμενες «πραγματικές 
προθέσεις της Άγκυρας»;

- ΓΙΑΤΙ αρνούνται να παραδεχθούν 
την παντοιοτρόπως διακηρυγμένη από 
την ίδια την Άγκυρα (την εκάστοτε Άγκυ-
ρα) και αδιαλείπτως υλοποιούμενη ατα-
λάντευτα, φέτα-φέτα, απ’ όλες ανεξαιρέ-
τως τις τουρκικές κυβερνήσεις, τουρκική 
στρατηγική εναντίον του Ελληνισμού, 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη;

- ΓΙΑΤΙ αρνούνται να διακηρύξουν 
στον λαό και στον υπόλοιπο κόσμο, 
αποφασιστικά και ομόφωνα, ποιες 
είναι οι πραγματικές διαστάσεις, οι 
βραχυπρόθεσμοι, οι μεσοπρόθεσμοι 
και οι μακροπρόθεσμοι προαναγγελ-
θέντες στόχοι και οι σκοποί της ανθελ-

ληνικής τουρκικής απειλής;
- ΓΙΑΤΙ δεν λένε, ποιο κάθε φορά 

επιπλέον κεκτημένο και τετελεσμένο 
επιδιώκει να τσεπώσει και ν’ αποτα-
μιεύσει στη φαρέτρα της αχόρταγης 
βουλιμίας της η τουρκική «πλευρά», 
στις εκάστοτε επαναλαμβανόμενες 
διαδικασίες των συνομιλιών και δι-
απραγματεύσεων και πρωτοβουλιών 
και σχεδίων λύσης και συμφωνίων 
υψηλού επιπέδου και μέτρων οικο-
δόμησης εμπιστοσύνης και κοινών 
ανακοινωθέντων και κοινών διακη-
ρύξεων και συγκλίσεων και πλαισίων;

- Και ποιους μακροπρόθεσμους 
τουρκικούς ανθελληνικούς στόχους 
εξυπηρετούν και διευκολύνουν και 
δεν αποτρέπουν και δεν ανατρέπουν, 
όλ’ αυτά τα κεκτημένα; 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ συνοψίζεται ως εξής:
Γ Ι Α Τ Ι  δεν λένε και δεν ομολο-

γούν και δεν παραδέχονται και δεν 
διακηρύσσουν στον λαό και σ’ ολό-
κληρο τον κόσμο ποια είναι συνολικά 
η τουρκική απειλή, ποια είναι η δια-
κηρυγμένη από την Άγκυρα τουρκική 
στρατηγική, ποιες είναι οι «πραγμα-
τικές προθέσεις» της Τουρκίας στην 
Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ, την οποία βασίμως 

υποψιαζόμαστε επί δεκαετίες και η 
οποία ισόχρονα διαπιστώνουμε ότι 
διαρκώς επαληθεύεται, είναι περίπου 
η εξής:

Δ Ι Ο Τ Ι  εάν έντιμα και θαρραλέα 
τολμούσαν να παραδεχτούν, να ομολο-
γήσουν και να διακηρύξουν την πραγ-
ματική τουρκική αλήθεια, θα ήσαν 
αυτομάτως υπόλογοι και εγκαλούμενοι 
και κατηγορούμενοι, επειδή ΟΥΔΕΠΟ-
ΤΕ όρθωσαν μια δική τους αντίστοιχη 
πολιτική αποτελεσματικής απόκρου-
σης και ευέλπιδος μεθόδευσης για 
ανατροπή της τουρκικής πολιτικής. 

ΔΕΝ λένε την τουρκική αλήθεια, 
γιατί δεν είναι άξιοι, πρόθυμοι και 
ικανοί να την αντιμετωπίσουν. Ούτε να 
σχεδιάσουν καν, να προγραμματίσουν 
και να συνεργήσουν για ν’ αποκτήσουν, 
εν ευθέτω χρόνω, την αξιοσύνη, την 
προθυμία και την ικανότητα ώστε να 
την αντιμετωπίσουν. Έτσι ο εναρκτήρια 
περιλάλητος «μακροχρόνιος αγώνας», 
στην πράξη, διαχρονικά, αποδείχθη-
κε ως η «μακροχρόνια που στύλλον 
στύλλον άνεση». Οι ίδιοι δεν έχουν την 
αναγκαία επάρκεια να το παραδεχτούν. 
Οι Τούρκοι όμως το γνωρίζουν πολύ 
καλά και το αξιοποιούν επαρκέστατα, 
μακροχρονίως υπέρ τους...

Η έννοια της αριστεράς γεννήθηκε από μία 
αρχική σύμπτωση εκ της θέσεως που βρί-
σκονταν οι καθήμενοι ενώπιον του αυτοκρά-

τορα Λουδοβίκου ΙΣΤ, όπου οι μεν υπερασπιστές της 
μοναρχίας καθόντουσαν δεξιά, οι δε διεκδικούντες 
δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, δηλαδή 
ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος, ήσαν καθήμε-
νοι αριστερά. Η πορεία των κινημάτων στον 18ο και 
19ον αιώνα κατέστησε την έννοια και την πολιτική 
διαδρομή της Αριστεράς παγκοσμίως γοητευτική, 
κυρίως εξαιτίας των διεκδικήσεων για κοινωνική δι-
καιοσύνη και ισότητα. Το τελευταίο αποτελεί κοινωνική 
στόχευση υφιστάμενη από γενέσεως του μοντέρνου 
κράτους από τον 17ον αιώνα και εντεύθεν, όπερ και 
συνιστά μόνιμη και μη εκπληρούμενη προσδοκία. 
Το γεγονός και μόνον της ταύτισης της αριστεράς 
με τις κατά τα ανωτέρω αξίες της ισότητας, στην 
οποία προσδοκούσε η μαρξιστική θεωρία με την 
εδραίωση του κομμουνιστικού κράτους στο τελευ-
ταίο στάδιο της σοσιαλιστικής πορείας ως απόλυτη 
ισότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, γεννούσε μιαν 
αυτονόητη και χαρμόσυνη, πλην απρόσιτη, ευτυχή 
κατάληξη. Επομένως, η πραγματικότητα της πορείας 
της αριστεράς, ούσα εν τοις πράγμασι μια μη εκπλη-
ρούμενη προσδοκία, έρχεται σε σύγκρουση με μία 
καλώς νοούμενη και διακαώς υφιστάμενη αναμονή, 
η οποία καλλιεργεί και το γόητρο της αριστεράς που 
διεκδικεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Ελληνική Αριστερά, όπως είναι καταγεγραμμένη στον 
ελλαδικό χώρο, έχει διέλθει μια περιπετειώδη πορεία από 
τις τραυματικές στιγμές του εμφυλίου, των διώξεων και 
εξοριών που ακολούθησαν και οι οποίες καλλιέργησαν 
μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 την 
εικόνα μιας ηρωικής και ερωτεύσιμης αριστεράς. Οι ρη-
τορικές της Αριστεράς γενικώς εξακολουθούν πάντοτε να 
βρίσκονται σε ένα πέπλο που αγγίζει την πραγματικότητα 
του ονείρου, γιατί η αριστερά ως κομμουνιστική διάσταση 
είναι ανεφάρμοστη, ενώ ως σοσιαλδημοκρατία είναι εξαρ-
τώμενη από κοινωνικές συνθήκες κυρίως προηγμένου 
καπιταλισμού και ισχυρού συνδικαλιστικού εργατικού 
κινήματος, κατάσταση που ουδόλως ανταποκρίνεται στις 
εν Ελλάδι υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές πραγματι-
κότητες και συνθήκες αντίστοιχης πολιτικής κουλτούρας. 
Η σοσιαλδημοκρατία συνάδει προς την παραχώρηση 
δικαιωμάτων συμμετοχής της εργατικής τάξης ευρύτε-
ρα, όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά και στο κοινωνικό και 
οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας. 

Αυτό όμως για να γίνει προϋποθέτει ανεπτυγμένη 
οικονομική βάση, βιομηχανική ή μεταβιομηχανική 
δομή, που  να επιτρέπει την ανάπτυξη δομών συλλο-
γικής συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση και 
τα κέρδη των βιομηχανικών και λοιπών οικονομικών 
παραγωγικών μονάδων της χώρας. Πρόκειται για ένα 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, το οποίο ουδόλως βρί-
σκει αντιστοιχίες στην ελληνική πολιτική και κοινωνική 
πραγματικότητα. Εξ ου και οι αναφορές διαφόρων ούτω 
καλούμενων αριστερών ή αριστεριζόντων πολιτικών 
σχηματισμών εν Ελλάδι περί υιοθέτησης του σοσιαλδη-

μοκρατικού μοντέλου έκφρασης πολιτικής είναι εκτός 
ελληνικής πραγματικότητας. 

Αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε επιτυχώς στη  Σου-
ηδία, όχι μόνο γιατί είχε την πολιτική βούληση η τότε 
ηγεσία της χώρας, αλλά κυρίως γιατί υπήρχε ισχυρό 
εργατικό κίνημα οργανωμένο στο πλαίσιο σφριγηλών 
παραγωγικών δομών. Το ίδιο συνέβη και στη  Γερμανία, 
χώρα που παραδοσιακά συντρέχει τη βιομηχανική και 
μεταβιομηχανική εποχή με την ισχυρή παρουσία εργα-
τικής τάξης. Η Ελλάδα είναι μία μεταπρατική κοινωνία 
κυριαρχούμενη από τον τομέα των υπηρεσιών, η οποία 
δεν διαθέτει πλέον ούτε βιομηχανία, ούτε και ισχυρές 
οικονομικές μονάδες της λεγόμενης μεταβιομηχανικής 
εποχής, αλλ’ αποτελεί ένα, όπως προσφυώς ελέχθη, 
μεγάλο τουριστικό προορισμό. Στην αντίπερα όχθη, 
ο φιλελευθερισμός συνιστά ένα πολιτικό, οικονομικό 
σύστημα, του οποίου η εφαρμογή προϋποθέτει προηγ-
μένες καπιταλιστικές δομές, οι οποίες απελευθερώνονται 
στο πλαίσιο της φιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς 
και ανταγωνιζόμενες συνεισφέρουν στο εθνικό προϊόν 
και στη συσσώρευση πλούτου για τη χώρα. Συναφώς, 
κατά τα ανωτέρω η Ελλάδα δεν έχει εκ των πραγμάτων 
ούτε τις δομές εκείνες, που θα της επέτρεπαν να λει-
τουργήσει ως ένα γνήσιο φιλελεύθερο σύστημα κατά 
την καπιταλιστική του αντίληψη και πραγματιστική 
διάσταση και ως εκ τούτου οι όποιες προεκλογικές 
ή άλλες αναφορές μπορούν να συνάδουν μόνο προς 
την πολιτική προσέγγιση του φιλελευθερισμού, που 
είναι η δημοκρατία και ο ανταγωνισμός των πολιτικών 
δυνάμεων για την εξουσία.

Η αριστερά αποτελεί κατ’ αρχήν μια ερωτεύσιμη 
φαντασίωση, στον βαθμό που κάθε άνθρωπος θα ήθελε 
να ζει σε ένα σύστημα, ένα κράτος, όπου θα είναι εις 
θέσιν  να παράγεται κοινωνική, οικονομική ισότητα, 
η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ευημε-
ρούσης και εν ευτυχία πορευόμενης κοινωνίας. Την 
ονειρώδη αυτή διάσταση της αριστεράς επιχειρούν 
να υιοθετήσουν στο πλαίσιο ενός πολιτικού οπορτου-
νισμού, διάφορες πολιτικές δυνάμεις, προβάλλοντας 
ακριβώς κατά τα ανωτέρω την αριστερά ως επιχείρημα 
διεκδίκησης πολιτικής επιρροής στο πλαίσιο του πολι-
τικού συστήματος, του εκλογικού σώματος ειδικότερα. 
Συμπερασματικά, η συζήτηση που λαμβάνει χώρα εν 
Ελλάδι περί σοσιαλδημοκρατίας και φιλελευθερισμού 
είναι εκτός τόπου, κυρίως όμως εκτός ελληνικής πραγ-
ματικότητας, διότι κατά τα ανωτέρω ούτε οι προϋποθέ-
σεις μιας σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής υφίστανται, 
ούτε και οι όροι ενός αληθούς κοινωνικοοικονομικού 
φιλελευθερισμού συνάδουν προς την ελληνική περί-
πτωση. Επομένως, οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις 
οφείλουν να εστιάσουν πρωτίστως την προγραμματική 
τους θεώρηση της πολιτικής στη θεμελίωση ισχυρών 
θεσμών και δομών πολιτικής, που να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις επιταγές  σύγχρονων μεγάλων 
κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

* Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατο-
λικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ έχουν τεράστια 

συμφέροντα στην Τουρκία, 
η οποία τους εκβιάζει με 
τα 3,5 εκ. μετανάστες, 
τη βάση του Ιντζιρλίκ 
και τις στρατηγικές 
και γεωπολιτικές 
δυνατότητές της. 

Διερωτάται κάθε εταίρος 
μας, αιτιολογημένα: Αν 

υποστούν κόστος από τις 
αντιδράσεις της Τουρκίας, 

ποιο όφελος θα έχουν 
ως αντάλλαγμα από 

τη Λευκωσία; Ουδεμία 
απάντηση…

Οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας 
και πιθανές κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι στο κείμενο 

Συμπερασμάτων που αφορούσε την Κύπρο (παρ. 17), «καμιά 
χώρα δεν διαφώνησε». Πρόσθεσε: «Όπως ρητά αναφέρεται 
στο κείμενο, το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να ληφθούν 
τα μέτρα ή εισηγήσεις λήψης μέτρων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης, 
ανάλογα με την αρμοδιότητα της καθεμιάς». 

Μιλώντας ενώπιον της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπα-
ϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο Σίμπιου της Ρουμανίας 

(9.5.2019), ο Πρό-
εδρος υπέδειξε 
πως «οι ενέργειες 
της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ 
ισοδυναμούν με 
μια νέα εισβολή 
στην Κύπρο από 
την Τουρκία μετά 
τα τραγικά γεγο-
νότα του 1974». 
Την ίδια μέρα, σε 
δηλώσεις του στο 
Euronews, αφού 
επανέλαβε τα περί 
νέας τουρκικής 
εισβολής, πρό-
σθεσε: «Στην 
παρέμβασή μου 
(στο άτυπο Ε.Σ.) 
έφερα παραδείγ-
ματα όπου η ΕΕ, 
όχι για υποψήφια 
κράτη, αλλά για 
τρίτα κράτη έλα-
βε συγκεκριμένες 
κυρώσεις για πα-

ραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου». Ο Πρόεδρος εννοούσε 
ξεκάθαρα κυρώσεις και άλλα μέτρα, τα οποία η ΕΕ είχε 
πάρει το 2014, πριν και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία, μέχρι και το 2020. 

Όμως, την περ. Δευτέρα (24.6.2019), σε δηλώσεις του 
στο Προεδρικό και ερωτηθείς πότε θα αποφασιστούν κυρώ-
σεις κατά της Τουρκίας, ο Ν. Αναστασιάδης έδωσε την εξής 
ψευδή δικαιολογία:  «Αυτές οι αποφάσεις παίρνουν κάποιο 
χρόνο, διότι υπάρχουν οι καθορισμένες διαδικασίες στην 
ΕΕ και είναι πολλές φορές στενάχωρο να παρακολουθείς 
να γράφεται ή να λέγεται ότι δεν επετεύχθη άμεση λήψη 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι που 
λειτουργεί η ΕΕ. Για τη Ρωσία χρειάστηκαν έξι μήνες για να 
υιοθετηθούν μέτρα». Η τελευταία πρόταση των δηλώσεων 
του Προέδρου συνιστά πρωτοφανή πολιτική παραπλάνηση 
και ασύστολο ψεύδος. Πρώτον, διότι ο ίδιος και ο Υπουργός 
Εξωτερικών συμμετείχαν σε εργασίες είτε του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου είτε του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Δεύτερον, ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν 
και είναι ενήμεροι, επειδή ήταν συμμέτοχοι και ομοφω-
νούσαν με τους εταίρους μας σε μέτρα και κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας. Τρίτον, ο Πρόεδρος εμφαίνεται να έχει τελείως 
κοντή και επιλεκτική μνήμη. Προφανώς για να προετοιμάσει 
την πλέμπα ότι, πέραν της λεκτικής υποστήριξης και των 
συμπερασμάτων του τελευταίου Ε.Σ., ΘΑ αναμένουμε στο 
μέλλον κάποια μέτρα ή και κυρώσεις κατά της Τουρκίας, 
η οποία συνεχίζει να ασυδοτεί ατιμώρητη.

Το αντίθετο συνέβη στην περίπτωση της Ρωσίας. Μετά 
την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων σε περιοχές της 
Ουκρανίας και ειδικά στην Κριμαία και Σεβαστούπολη, 
στις 3 Μαρτίου 2014 συνήλθε το Συμβούλιο Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της ΕΕ. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στην G8 αποφάσισαν να αναστείλουν τις 
προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής της G8 στο Σότσι 
τον Ιούνιο (2014). Επιπλέον, το Συμβούλιο συμφώνησε 
να προβεί στην έγκριση περιοριστικών μέτρων για τη 
δέσμευση και την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων 
των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως υπεύθυνα 
για την υπεξαίρεση ουκρανικών κρατικών κονδυλίων.

Στις 6 Μαρτίου 2014, οι ηγέτες των 28, σε έκτακτη σύ-
νοδο, καταδίκασαν τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και αποφάσισαν να αρχίσουν την εκπόνηση ατομικών 
περιοριστικών μέτρων (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 
και ταξιδιωτική απαγόρευση). Επίσης επιβεβαίωσαν τα 
μέτρα που πρότειναν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στις 
3 Μαρτίου, δηλ. την αναστολή των διμερών συνομιλιών 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία για θέματα θεωρήσεων και για 
τη Νέα Συμφωνία. Στις 17 Μαρτίου 2014, οι Υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν να θεσπίσουν μια πρώτη 
δέσμη μέτρων κατά 21 αξιωματούχων, υπεύθυνων για 
ενέργειες που απειλούσαν την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας. Στις 18 Μαρτίου 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος, 
Πούτιν, σε πανηγυρική εκδήλωση στη Σεβαστούπολη, 
ανακοίνωσε και επίσημα την προσάρτηση της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στις 20 
Μαρτίου, το Ε.Σ. αποφάσισε όπως προστεθούν 12 ονόματα 
στον κατάλογο των αξιωματούχων από τη Ρωσία και την 
Κριμαία, που υπόκεινται σε απαγόρευση ταξιδίου και 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ. 

Έκτοτε, το Ε.Σ. σταθερά ανανεώνει ή παρατείνει κυρώ-
σεις κατά της Ρωσίας. Η Λευκωσία απαίτησε κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας. Αλλ’ ιδού το οξύμωρο: Την ώρα που 
ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθούσε στις Βρυξέλλες 
να πείσει τους εταίρους μας, ο Πρόεδρος συνέτρωγε, 
σε «κοινωνικό δείπνο», με τον επόμενο εγκάθετο της 
Τουρκίας. Τώρα, αφήνει στο νεφελώδες μέλλον πιθανές, 
αμφίβολες κυρώσεις κατά της Τουρκίας ενώ καίγεται 
για συνομιλίες. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν τεράστια 
συμφέροντα στην Τουρκία, η οποία τους εκβιάζει με τα 
3,5 εκ. μετανάστες, τη βάση του Ιντζιρλίκ και τις στρα-
τηγικές και γεωπολιτικές δυνατότητές της. Διερωτάται 
κάθε εταίρος μας, αιτιολογημένα: Αν υποστούν κόστος 
από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ποιο όφελος θα έχουν 
ως αντάλλαγμα από τη Λευκωσία; Ουδεμία απάντηση…

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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ΞΈΧΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΈΡΓΑΤΈΣ;

ΞΑΝΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΓΉΠΈΔΑ ΣΤΟΥΣ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ

 Ενδιαφέρουσα η πρόταση του Συμβουλίου 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου 
προς την Κυβέρνηση, για δημιουργία ειδικού 
ταμείου χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (equity fund). Η δη-
μοσιοποίησή της, ωστόσο, μάλλον θα ξάφνιασε 
το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι γιατί διαφωνεί 
με την πρόταση, αλλά επειδή το ίδιο το ΥΠΟΙΚ 
–προ μερικών μηνών– είχε αναλάβει πρωτο-
βουλία για σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία 
να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα. Στην ομά-
δα η οποία συστάθηκε, πέραν του Συμβουλίου 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κλήθηκαν 
κι άλλοι, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
η οποία στο παρελθόν είχε επίσης υποβάλει 
προς την Κυβέρνηση παρόμοια πρόταση. Δεν 
είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση 
ότι το Συμβούλιο, στις σχετικές ανακοινώσεις 
στις οποίες προέβη πρόσφατα, δεν έκανε 
αναφορά ούτε στην πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΚ, 
ούτε στην ομάδα που συστάθηκε για το θέμα, 
ούτε στην εμπλοκή άλλων φορέων και θεσμών 
όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 ΚΟΥΡΈΜΈΝΟΣ

Αυθόρμητα μού ήρθε στο μυαλό η εξής 
εικόνα: Τα μέλη της Επιτροπής Νομικών της 
Βουλής, με κοντά παντελονάκια και φανέλες 
του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνοιας, του Απόλλωνα 
και των άλλων ομάδων του κυπριακού ποδο-
σφαιρικού πρωταθλήματος, να ανταλλάσσουν 
πάσες μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας σαν 
μάππαν την... κάρτα φιλάθλου. Σε αυτήν ακρι-
βώς την εικόνα παραπέμπει η απόφασή τους 
για αναστολή της ισχύος της κάρτας μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Εδώ και καιρό τα 
κόμματα έψαχναν αφορμή για να ικανοποι-
ήσουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία και τους 
λεγόμενους οργανωμένους φιλάθλους, που 
απαιτούν την κατάργηση της κάρτας φιλά-
θλου. Με πρόσχημα ότι δεν εφαρμόζεται 
πλήρως η νομοθεσία για την ασφάλεια των 
γηπέδων, αποφάσισαν ομόφωνα την ανα-
στολή της εφαρμογής της κάρτας, ως μέτρο 
πίεσης, τάχα, προς τις αρμόδιες Αρχές για 
εφαρμογή της νομοθεσίας. Όμως, χωρίς κάρ-
τα φιλάθλου, προβλέπεται ότι θα επιστρέψουν 
μαζικά στα γήπεδα και οι χούλιγκαν, που 
αρνούνταν μέχρι τώρα να αποκτήσουν την 

κάρτα φιλάθλου, με την αστήρικτη και ανόητη 
δικαιολογία της παραβίασης των ατομικών 
τους δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα η 
κάρτα είναι η ταυτότητα του κάθε φιλήσυχου, 
αξιοπρεπούς, νομοταγούς, πραγματικού 
φιλάθλου, που πάει στο γήπεδο για να απο-
λαύσει ποδόσφαιρο και όχι για να βγάλει τα 
απωθημένα και τα κόμπλεξ του. Σημειώνεται 
ότι την κάρτα κατέχουν μέχρι στιγμής 72.000 
φίλαθλοι. Εάν δεν επενέβαινε η Βουλή για 
να σημειώσει... αυτογκόλ (διότι στην ουσία 
υπονομεύει έναν θεσμό που η ίδια ψήφισε), ο 
αριθμός αυτός σίγουρα θα αυξανόταν. Αλλά 
το πιο σημαντικό είναι ότι κατά τη λήξασα 
ποδοσφαιρική περίοδο δεν είχαμε ούτε ένα 
επεισόδιο στα γήπεδα. Δεν είχαμε κανένα 
περιστατικό που να θυμίζει τις παλιές κακές 
εποχές, με τα αιματηρά επεισόδια και τις φο-
βερές ζημιές στα γήπεδα. Ας ευχηθούμε να 
μη δούμε και πάλι τις κερκίδες να μετατρέπο-
νται σε πεδία μάχης. Πάντως, σε περίπτωση 
νέων χουλιγκανισμών, θα ξέρουμε όλοι ποιος 
θα είναι ο ηθικός αυτουργός...

ΜΠΟΞΈΡ

ΤΉ ΓΛΏΣΣΑ 
ΜΟΥ ΈΔΏΣΑΝ... 
GREEKLISH

Η αποτυχία των μαθητών μας, 
ειδικά στα Νέα Ελληνικά, όπου 
πάτωσαν στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις, δίνει μια ευκαιρία να 
επιδοθούμε και σε έναν ευρύτε-
ρο προβληματισμό για τη χρήση 
(και συχνά την κακοποίηση) της 
ελληνικής γλώσσας από όλους 
μας. Η γλωσσική μας φτώχια 
εμφανίζεται σε όλη της την έκτα-
ση ακόμα και στις δηλώσεις και 
τις συζητήσεις με τη συμμετοχή 
πολιτικών και άλλων δημοσίων 
προσώπων. Στα ρεπορτάζ των 
δελτίων ειδήσεων, αλλά και σε 
διάφορα προγράμματα των τηλε-
οπτικών σταθμών, τα γλωσσικά 
ολισθήματα και η έλλειψη στοι-
χειωδών γνώσεων των δημοσιο-
γράφων και των παρουσιαστών 
προκαλούν συχνές ανυψώσεις 
των τριχών της κεφαλής. Εκεί, 
όμως, που φαίνεται πιο φωναχτά 
η λεξιπενία, η άγνοια, η αμορφω-
σιά, η αμάθεια και η ημιμάθεια, 
είναι στο τηλεπαιγνίδι γνώσεων 
(υποτίθεται γνώσεων) του κρατι-
κού καναλιού «Ο πιο αδύναμος 
κρίκος». Στο οποίο συμμετέχουν 
άτομα τα οποία υποτίθεται ότι 
έχουν κάποιο επίπεδο γνώσεων 
για να τολμήσουν να εκτεθούν 
δημοσίως σε ένα τέτοιο παιγνίδι. 
Και όμως! Ακόμα και στις πιο 
απλές ερωτήσεις για τα πιο απλά 
θέματα δίνονται απίστευτες και 
εξωφρενικές απαντήσεις. Όπως 
το αμίμητο εκείνο στιγμιότυπο, 
που όταν παίκτης ρωτήθηκε πώς 
λέγεται η δεύτερη φορά που θα 
έρθει ο Χριστός στη γη, απάντη-
σε: «Δευτέρα της Καθαράς»! Δεν 
είμαι σίγουρος αν θα πρέπει να 
γελάμε ή να κλαίμε.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

ΑΛΛΟΣ ΑΝΑΒΈΙ ΤΉ 
ΦΏΤΙΑ ΚΙ ΑΛΛΟΣ 
ΤΉΝ ΑΝΈΜΙΖΈΙ 
Κάθε τρεις και λίγο πέφτουν στα 
χέρια μας διάφορες ανακοινώ-
σεις, που αφορούν την ευθύνη 
επιχειρήσεων απέναντι στο 
περιβάλλον και τις ζημιές που 
προκαλούν με τη δράση τους. Και 
κάθε φορά προσπαθούμε να κα-
ταλάβουμε πού  σταματά η αλή-
θεια και πού ξεκινά η υπερβολή. 
Πρόσφατα οικολογική οργάνωση 
εκτόξευσε τα πυρά της κατά ξενο-
δοχειακής μονάδας στον Ακάμα 
ότι δεν σέβεται το περιβάλλον και 
πως δεν επιτρέπει τη χρήση της 
παραλίας από άλλους λουομέ-
νους. Διερευνήσαμε το θέμα και 
κάθε άλλο παρά αληθείς ήταν οι 
καταγγελίες. Μάλιστα, όταν βρε-
θήκαμε πρόσφατα στην περιοχή 
του Ακάμα,  είδαμε με τα μάτια 
μας το προσωπικό συγκεκριμέ-
νου ξενοδοχείου να μαζεύει τα 
σκουπίδια που άφησαν άλλοι 
συμπολίτες μας, οι οποίοι παρα-
θέριζαν στην περιοχή. Πολλοί 
από αυτούς ενδεχομένως να δη-
λώνουν και φανατικοί περιβαλ-
λοντιστές,  αλλά το πλαστικό τους 
ποτηράκι και τα καρπουζόφυλλα 
δεν μπαίνουν στον κόπο να τα 
μαζέψουν. Στο facebook, όμως, 
δίνουν μαθήματα περιβαλλοντι-
κής  αγωγής. 

Χ.Μ. 

Το «γένι» της 
Τουρκίας και 
το «χέρι» της 
Κύπρου
Όλα τα σκυλιά άρχισαν να γαβγίζουν 
ταυτόχρονα και όσο πιο λυσσασμένα μπο-
ρούν, προς την πλευρά της Ελλάδας και 
της Κύπρου, με αφορμή τις δηλώσεις του 
Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος προει-
δοποίησε την Τουρκία να μην επιχειρήσει 
γεώτρηση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, 
προσθέτοντας ότι θα πληρώσει και σοβαρό 
τίμημα για τις παράνομες δραστηριότη-
τές της στην κυπριακή ΑΟΖ. Πιο δυνατό 
γάβγισμα ακούστηκε από τον σύμμαχο του 
Ερντογάν, τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, 
Ντεβλέτ Μπαχτσελί. «Ο Τσίπρας θα πρέπει 
να πάρει μαθήματα από τους παππούδες 
του στη Σμύρνη που τους ρίξαμε στη 
θάλασσα. Αν δεν τα πάρει, τότε πρέπει να 
είναι από τώρα έτοιμος να θαφτεί μέσα στη 
θάλασσα», κραύγασε σε έναν παροξυσμό 
άκρατου εθνικισμού. Στο ίδιο μήκος γαβγί-
σματος και ο εκπρόσωπος του κόμματος 
του Ερντογάν, ενώ και ο ίδιος ο σουλτάνος 
αναφέρθηκε απαξιωτικά στις δηλώσεις του 
Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντας «ας λέει 
ό,τι θέλει ο Τσίπρας, εμείς θα συνεχίσου-
με τις γεωτρήσεις». Τις γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ, εννοείται, διότι, επί του 
παρόντος τουλάχιστον, δεν προβλέπεται να 
επιχειρήσουν να τρυπήσουν στην ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα. Η Κυπριακή ΑΟΖ είναι 
για την Τουρκία η «συτζιά του μαύρου», 
όπου αλωνίζει χωρίς να βρίσκει αντίστα-
ση. Η μόνη ελπίδα μας εναποτίθεται στις 
κυρώσεις που έχει υποσχεθεί η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας. Αλλά και 
αυτές δεν πρόκειται να ανακόψουν τους 
τουρκικούς σχεδιασμούς. Εδώ να μου 
επιτρέψετε μια μικρή ιστορική αναδρομή 
και έναν παραλληλισμό με το 1571, όταν 
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις βύθισαν τον τουρ-
κικό στόλο στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, 
εκδικούμενες την κατάληψη της Αμμοχώ-
στου από τα στίφη του Λαλά Μουσταφά. Ο 
Τούρκος Μεχμέτ Πασά έγραψε τότε προς 
τον πρέσβη της Βενετίας: «Εμείς, με την 
κατάκτηση της Κύπρου, σας κόψαμε το 
χέρι, ενώ εσείς, στον πόλεμο του 1571, μας 
ξυρίσατε απλώς τα γένια». Η ίδια ακρι-
βώς τουρκική νοοτροπία επιβιώνει μέχρι 
σήμερα. Θα θεωρήσουν τυχόν ευρωπαϊκές 
κυρώσεις ως «ξύρισμα γενιών», τη στιγμή 
που αυτοί κρατούν σφιχτά, από το 1974, το 
κομμένο «χέρι» της Κύπρου.... 

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Τα χαστούκια 
του Έρντογάν
Τέτοιο χαστούκι δεν το ξανάφαε ο Ερντογάν. 
Έχασε για δεύτερη φορά την Κωνσταντινού-
πολη, μια πόλη από την οποία ξεκίνησε θρι-
αμβευτικά ο ίδιος την πορεία του. Η πόλη 
αυτή τον έφτυσε κανονικά. Κάποιοι πιστεύ-
ουν ότι άρχισε ήδη η αντίστροφη μέτρηση 
για τον «αήττητο» σουλτάνο. Δεν νομίζω ότι 
θα παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα. Ήδη 
έχει καταστήσει ξεκάθαρο ότι θα κλιμακώ-
σει τις προκλήσεις εναντίον της Κύπρου 
και της Ελλάδας. Κρίσιμη καμπή αποτελεί 
η συνάντηση του Ερντογάν με τον Πρόεδρο 
Τραμπ, στην Ιαπωνία, αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο. Από την έκβασή της θα εξαρτηθεί εάν 
οι σχέσεις των δύο χωρών θα κλονιστούν 
ανεπανόρθωτα ή όχι. Και μια και μιλήσαμε 
για το χαστούκι της Κωνσταντινούπολης, 
θυμηθήκαμε ότι πέρσι τον Φεβρουάριο, 
ο θρασύτατος ισλαμοφασίστας είχε απει-
λήσει τους Αμερικανούς με... «οθωμανικό 
χαστούκι»! Συγκεκριμένα, αναφερόμενος 
στις προειδοποιήσεις που του απηύθυναν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιχειρήσει 
να επιτεθεί εναντίον της κουρδικής πόλης 
Μανμπίτζ, στη Συρία, επειδή σταθμεύουν 
εκεί αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα 
αναγκαστούν να ανταποδώσουν τα πυρά, ο 
Ερντογάν δήλωσε προκλητικά: «Αυτοί που 
λένε ‘αν μας χτυπήσουν θα απαντήσουμε’, 
είναι καθαρό πως δεν έχουν φάει καθόλου 
οθωμανικό χαστούκι»! Για να δούμε, λοι-
πόν, αν ήρθε η ώρα να φάει ο ίδιος κανένα 
αμερικανικό χαστούκι, ή αν θα καταφέρει να 
ξεγελάσει με τα τσαλιμάκια του τον απρό-
βλεπτο Τραμπ.

ΜΠΟΞΈΡ

Πισώπλατη 
μαχαιριά με τα... 
μαχαιροπίρουνα
Πέρασαν 26 ημέρες και ακόμα δεν 
μάθαμε τι ακριβώς συζήτησε ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης με τον «υπουργό 
εξωτερικών» των κατεχομένων, Κουντρέτ 
Οζερσάι, στο ιδιωτικό τους δείπνο. Οπότε 
δεν ξέρουμε αν ο Κουντρέτ ενημέρωσε 
τον Πρόεδρο για την κίνησή του σε σχέση 
με την Αμμόχωστο. Αν τον ενημέρωσε, θα 
θέλαμε πολύ να μάθουμε τι του απάντησε 
ο Πρόεδρος κι αν προσπάθησε να τον 
αποτρέψει. Αν δεν τον ενημέρωσε, σημαί-
νει ότι ο Οζερσάι πήγε στο δείπνο με ανο-
μολόγητους σκοπούς, απέκρυψε ένα τόσο 
σοβαρό θέμα και απέδειξε ότι δεν είναι 
άξιος της εμπιστοσύνης που του έδειξε 
ο Πρόεδρος όταν δεχόταν να συναντηθεί 
μαζί του, έστω και εάν γνώριζε ότι θα τον 
επέκριναν που συνέφαγε με τον «υπέξ» 
του ψευδοκράτους. Με άλλα λόγια, μα-
χαίρωσε πισώπλατα τον Νίκαρο, όπως το 
έθεσε εύστοχα ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, 
Αλέξης Γαλανός. Ναι! Συγκεκριμένα 
τον μαχαίρωσε με τα... μαχαιροπίρουνα 
του δείπνου! Αυτά τα μαχαιροπίρουνα 
πρέπει τώρα να τα βγάλει από την πλάτη 
του ο Νίκαρος και να τα ρίξει πίσω στον 
Οζερσάι. Ήδη ο Δήμαρχος Αμμοχώστου 
κάλεσε τον Πρόεδρο να αντιδράσει δυνα-
μικά στις μεθοδεύσεις του κατοχικού κα-
θεστώτος, εκτιμώντας ότι τελικός σκοπός 
αυτών των ενεργειών είναι ο εποικισμός 
της Αμμοχώστου. Ο λόγος, λοιπόν, στον 
Πρόεδρο. Α! Και ήρθε, πιστεύω, η στιγμή 
να... συμφάγει ο κ. Αναστασιάδης με τα 
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, έστω και 
με... τυροπιττούδες, χωρίς συναγρίδες.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Παιδεία στη σπηλιά 
του Κύκλωπα
Πάλι πάτωσαν οι μαθητές μας στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. Στα Νέα Ελληνικά 
και σε καμιά δεκαριά άλλα μαθήματα 
έγραψαν κάτω από τη βάση. Κάθε χρόνο 
η ίδια απογοητευτική εικόνα, χωρίς να 
βρίσκονται λύσεις για βελτίωση της κα-
τάστασης. Προφανώς χρειάζονται ριζικές 
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σκο-
ντάφτουμε, όμως, στο ποιες θα είναι αυτές 
και πώς και πότε θα εφαρμοστούν. Όπως 
όλες οι μεταρρυθμίσεις στη βραχονησίδα 
μας, έτσι και αυτές στην Παιδεία μένουν 
αποκλεισμένες στη σπηλιά του Κύκλωπα, 
χωρίς να αναδεικνύεται ένας τολμηρός 
Οδυσσέας να βρει τον τρόπο να τις βγάλει 
στο φως. Ο Κύκλωπας, βεβαίως, συμβο-
λίζει τον έμφυτο συντηρητισμό μας, την 
αποστροφή μας για μεγάλες αλλαγές, την 
αδιαφορία μας, την έλλειψη οράματος 
από τους τεχνοκράτες του εκπαιδευτικού 
συστήματος, τις συνδικαλιστικές υπερ-
βολές και ένα σωρό άλλα. Τα παιδιά μας 
είναι αιχμάλωτα ενός ξεπερασμένου 
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και 
μιας κοινωνίας όπου δεν είναι προτεραι-
ότητα η αριστεία, η συνεχής προσπάθεια 
αυτοβελτίωσης, η πνευματική αναζή-
τηση, ο δύσκολος και κοπιώδης τρόπος 
κατάκτησης μιας κορυφής. Οφείλουν 
Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί, αλλά 
και οργανωμένοι γονείς, να αναζητήσουν 
από κοινού τρόπους αναβάθμισης και 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. Όταν πατώνουν τα παιδιά μας στις 
εξετάσεις, θα πρέπει να έχουμε και εμείς 
οι υπόλοιποι την τόλμη αυτοκριτικής, και 
να βάζουμε στον εαυτό μας «βαθμολογία 
ευθύνης» κάτω από τη βάση... 

ΜΠΟΞΈΡ
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